
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 7МО СУ "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" 
 

ОБРЪЩЕНИЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
 
Уважаеми родители, 
 
Още веднъж да ни е честита новата учебна година, да е спорна и пълна с предизвикателства, които да 
развиват личностите на нашите деца! Да сме здрави и щастливи и ние, родителите! 
 
На новите родители - добре дошли в нашата общност! Настоятелството е място, където може да 
намерите съмишленици за вашите идеи! 
 
Както всяка година досега, започваме с кратък отчет на изминалата! 
 
В резултат на доброволните дарения на родители, организираните олимпиади и занималня през 
миналата 16/17 учебна година Настоятелството събра над 13 000 лева и започва тази с 9332 лева. 
 
Благодарим!! За даренията, помощта и идеите! 
Благодарим и на десетките родители, които всяка година освежават класните стаи със собствени сили и 
средства! За миналата учебна година това са още близо 10 000 лева.  
Не е редно, не сме съгласни да продължава, но е факт! 
 
Извън числата:  
Организирахме провеждането на математическото състезание Европейско кенгуру.  
Помогнахме за оборудване на медицинския кабинет, библиотеката, кабинета по химия, 
видеонаблюдението. Наградихме абитуриентите-отличници с плакети, а целият випуск получи по чаша 
за спомен. Организирахме лятна занималня за начален курс. Осигурихме и материални дарения за 
училището.  
Участвахме като наблюдатели в матурите. 
Започнахме дълго отлаган натиск върху Столична община за ремонт на училището. 
 
За тази учебна година обсъждаме следните приоритети: 

1. Безопасност на децата и ремонт на сградата на училището - смятаме, че първата ни задача е да 
настояваме в Столичен общински съвет, администрацията на общината и където трябва другаде, 
че състоянието на нашето училище застрашава безопасността на децата.  

2. Нова визия и уебсайт на училището, настоятелството, Обществения съвет; място за бивши 
възпитаници 

3. Създаване на награден фонд и конкурс за малки проекти на класовете 
4. Създаване на награди за учители 
5. текуща дейност - подкрепа за матури, олимпиади, изпращане на абитуриенти 
6. Осигуряване на допълнителни средства за дейности в училището, за децата и учителите. 

 
Добре сте дошли да обсъдим и други идеи и да използваме наличните и да търсим нови ресурси, за да 
ги осъществяваме. Всеки е добре дошъл в гугъл групата ни un7mo@googlegroups.com и на ежемесечните 
срещи, всеки първи вторник от месеца. Моля да изберете по двама представители от клас, които да 
получават текущо информация по ел.поща. В началото на декември предстои Общо събрание и 
възможност да се включите в ръководните органи и да разгледате пълния финансов отчет. 
 
И тази година разчитаме на вашите дарения  - в желан от вас размер (от практика - от 20 лева). Учителите 
не събират дарения, те се събират от касиерите на класовете и в сметката ни BG52BPBI7940 1085 1527 01. 
Ние сме регистрирана организация и издаваме документи за дарение за данъчни цели. 
 
Даренията са само доброволни, ние сме доброволци, а Настоятелството не е друго, а нашето 
обединение! 
 
Не се колебайте да ме търсите по всякакви училищни въпроси:  
 
Елица Баракова 0888 957513, elitsaibarakova@gmail.com 
Председател на Съвета на настоятелите 

mailto:un7mo@googlegroups.com

