ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗЮЛНЦ НА “УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” ЗА 2013г.
През 2013г. дейността на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ
“АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” отново бе насочена към подпомагане на дейността на 9та Френска езикова гимназия във връзка с представянето на учениците на различни
олимпиади и състезания, както и към финансиране други дейности и подобряване на
материалната база на училището.
През 2013г. бяха проведени 3 (три) събрания на Съвета на настоятелите, на
които освен членовете на съвета, присъстваха и представители на училищното
ръководство, преподаватели, членове на настоятелството, кандидат-членове на същото
и представители на училищния парламент.
Своевременно и в законоустановените срокове беше представена в Централния
регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието изискуемата се съгласно чл.46
от ЗЮЛНЦ информация за дейността на настоятелството през предходната 2012
година.
В съответствие с целите и задачите, регламентирани в Устава и Правилника,
Училищното настоятелство е извършило следните дейности през 2013г.:
1. Извършено е финансиране на участието на ученици от гимназията в ХХ
международен фестивал на франкофонския ученически театър чрез заплащане на
таксата за участие във фестивала по сметка на Френския културен институт и пътните
разноски на учениците;
2. Извършено е финансиране на участието на ученици от гимназията участници
в хора на гимназията, свързан с Младежки музикален обмен Франция – България,
2013-2014 г. Младежки оркестър на Консерватория на Курбевоа и Хор на 9 ФЕГ.
Консерваторията на Курбевоа е общинска музикална школа на град-квартал на
Париж. В младежкия й симфоничен оркестър свирят между 60 и 80 деца и юноши от
града, на възраст между 11 и 19 години, дирижирани от директора на
консерваторията, г-н Лоран Брак. Закупени бяха със средства на настоятелството
необходимия брой двупосочни самолетни билети до Париж за пътуващите ученици.
3. Настоятелството, по силата на сключения договор с гимназията за
провеждането и организацията на изпита DELF, чрез който се определя на нивото на
владеене на френски език от учениците в гимназията, е съдействало и помогнало
провеждането на изпита за получаване на сертификат „ДЕЛФ”. Помощта е
осъществена чрез наемането на квестори, преподаватели, които да проверят
изпитните работи, изплащане на възнаграждения на същите, осигуряването на
необходимите материали, заплащането на дължимите към бюджета суми за
осигуровки, данъци и др.;
4. През 2013г. настоятелството продължи да заплаща редовно наемът за
жилището, което се ползва от преподавателя-чужденец по френски език в гимназията;
5. Настоятелството е заплатило разходите за транспорт на учениците,
участващи в проведената през 2013г. националната олимпиада по френски език.
6. Изцяло са поети от настоятелството разноските (за транспорт и нощувки)за
учениците, участвали в националното състезание по математическа лингвистика

проведена в гр. Сливен 29 – 31 Май, 2013г.
7. Извършено е финансиране чрез заплащане на пътните разноски и тези за
нощувки на учениците, участвали в XX международен франкофонски фестивал в град
Варна.
8. Заплатени от настоятелството бяха и разноските (за транспорт и нощувки) за
участие на ученици в националния кръг на "Многоезично състезание" за периода
29.11.2013-30.11.2013 г
9. В одобрения бюджет за 2013г., бяха предвидени средства за закупуване на
софтуер за кариерно ориентиране, и осъвременяване на компютърната техника в
гимназията, закупуване на тоги, шалчета и шапки за випускниците, заплащане
разноските за участие в олимпиади, състезания и фестивали и т.н.
10. Подпомагана бе работата на училището по Проект „Успех” , по който 265
ученици работят по 24 дейности.
11. Подпомагани бяха дейности по проучване на различни варианти, свързани с
изграждането на физкултурен салон и евентуално надстрояване на част от сградата на
гимназията, за да се подобрят условията за учебния процес – да се осигури подходящ
физкултурен салони, съблекални и място за спортуване на закрито, като и
допълнителни учебни стаи.
12. Настоятелството е предприело действия за създаване на условия за поголяма прозрачност на извършваните от него дейности чрез публикуването на
уебстраницата на 9-та ФЕГ на всички протоколи от проведени събрания, както и
годишните отчети и доклади.
13. В края на годината наличните средства са 29,834.39 лв.
С извършване на гореизброените дейности настоятелството е работило за
постигане на поставените в устава му цели, а именно: да дава предложения за
развитието на училището, да помага за решаването на текущи проблеми, свързани с
неговата дейност и да осигурява допълнителни финансови и материални средства за
същото.
Председател на УН към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”:
...........................................................
(Н.Гълъбов)

