Уважаеми Родители,
Училищното настоятелство проведе първата си среща за новата учебна година на
29 Септември, 2014. Благодаря на Всички които се присъединиха и са готови да ни
помагат.
С радост трябва да ви съобщя, че през Август бе подновена настилката на
съществуващия физкултурен салон и децата ни няма да дишат повече прах. Продължава
проектирането на пристройката от към улица Гургулят, която ще подобри материалната
база. Планира се саниране на училището след 2016 г. Също със средства дарени от всички
Вас закупихме лиценза за Майкрософт обучения за 2015 г., както и на Икарес подпомагащ
чрез тестване да се подпомогне професионалното ориентиране на децата.
Основния ни стремеж ще бъде да използваме ефективно ресурсите, които имаме,
за да подпомогнем създаването на все по-добри условия за пълноценно функциониране
и развитие на общността “9-та ФЕГ”.
Целите, които си поставяме са:
 Да подобрим материалната база (нов физкултурен салон, обновяване на сградата,
повече компютри и IT оборудване и др.). Подобряване на сигурността в и около
училището и контролиран достъп.
 Да улесним качественото образование и сигурността в училището
 Да стимулираме връзките с Франкофонски организации в България и чужбина
 Да разширим възможностите за осигуряване на занимания, удовлетворяващи
разнообразните интереси на учениците, и участието на училището в повече проекти
За да успеем, ни трябва Вашата помощ!
предложения и идеи на имейл: un_9feg@abv.bg

Изпратете ни Вашите конкретни

По решение на УН, събираме дарения в размер на 30 лв. От тази година, учителя
от Франция ще преподава на учениците от X клас и затова решихме да призовем техните
родители да дарят по 60 лв.
Пишете ни, ако имате желание да се включите в работата на настоятелството, ако
имате възможност и да подпомогнете развитието на училището в конкретна насока.
По-подробна информация за целите и дейността на училищното настоятелство
можете да намерите на сайта на училището на адрес:
http://www.feg.bg/zanas/nastoyatelstvo/
Надяваме се да се включите в работата на настоятелството.

Искрено се надяваме с Ваша помощ да надстроим постигнатото и да утвърдим
развитието на нашата гимназия. Ще разчитаме на Вашата подкрепа и в бъдеще!
7.10.14 г.

С уважение:
Николай Гълъбов
Председател на Училищното настоятелство
при 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

