УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 7МО СУ "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ"
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2017 ГОДИНА

Училищното настоятелство на 7 СУ е общност от родителите - най-заинтересованите за развитието,
здравето и щастието на децата, които учат тук. То е мястото, където можем да намерим съмишленици за
преодоляване на проблеми, които ни тревожат и подкрепа за идеите, които движат училището напред.
Освен за помощта, която Настоятелството директно е оказала на училището, този отчет е мястото и за
благодарност за активността и всеотдайната съпричастност на индивидуални и групи родители за
напредъка на училището.
Благодарим на десетките родители, които всяка година освежават класните стаи със собствени сили и
средства! За миналата 16/17 учебна година това са вложени дарения от близо 10 000 лева и десетки
часове доброволен труд! Много родители помагаха и за разнообразяване на училищния живот на
класовете на децата си – канеха интересни гости, сами споделяха за професиите и постиженията си.

През 2017 година Настоятелството подкрепи дейности в няколко направления:
1.

По-добра среда за учене и преподаване

През годината продължи съфинансирането на една трета от училищните разходи за видеонаблюдение и
охрана. Привлякохме материални дарения – бюра и компютри. Закупихме лекарства за медицинския
кабинет.
Осигурихме библиотечния абонамент; закупихме стойка за проектор за кабинета по английски
език/философия.
С тези дейности училището е по-безопасно място, а подкрепените учители и библиотеката могат да
разнообразят преподаването и да увеличат интереса на децата към предмета и четенето.
2.

Подкрепа за развитие на уменията и полезно свободно време на учениците

И тази учебна година Настоятелството подкрепи логистично организирането на Европейско
математическо кенгуру; за втора поредна година организирахме лятна занималня за ХХ деца от начален
курс в първия месец на лятната ваканция. Дейностите улесниха родители, а на децата донесоха нови
знания, полезно и забавно прекарване на част от ваканцията.
Настоятелството подкрепи и участието на нашите ученици в националния кръг на музикалното
състезание "Ключът на музиката" в Пловдив.
3.

Подкрепа на абитуриентите и общността на 7 СУ

Настоятелството взе участие в официалните събития по повод завършването на випуск 2017. Всички 119
абитуриента получиха за спомен чаша с логото на училището. 15 отличници по среден успех и в матурите
получиха плакети. Пожелахме на порасналите деца здраве и да намерят щастието си.
Изпращането на всеки випуск е важен момент за училището. Нови близо 120 посланици на 7 СУ го
напуснаха, но оставиха частица от сърцата си тук и разчитаме на тяхната помощ в близко и далечно
бъдеще.
4.

Участие за контрол и прозрачност

Настоятелството установи добри отношения и практика на обмен на информация с Обществения съвет.
Заедно, двете организации смятаме за своя първостепенна задача подпомагането на ръководството на
училището да получи необходимите за ремонта на фасадата и сградата на училището средства.
Родители от Настоятелството участваха като наблюдатели в деня на матурите. Благодарим за времето и
помощта им. Всяка година, Настоятелството оценява работата на бюфета и стола.

Мисия
Училищното настоятелство към 7мо СУ Св. Седмочосленици е доброволна организация на родителите в
подкрепа на пълноценното развитие на децата.
Съвет на настоятелите
Съветът на настоятелите е орган, избран от Общото събрание на настоятелството да изпълнява
управленски функции между две общи събрания.
Благодарим за доброволната работа на:
Дарения и членски внос:
И тази година разчитаме на доброволни дарения – при касиерите на класовете или по сметката ни
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За включване в гугъл групата:
За въпроси, предложения: elitsaibarakova@gmail.com

Ние всички сме доброволци, а Настоятелството е нашето обединение!
През 2018 можем да постигнем повече!

