
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 7МО СУ "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2018 ГОДИНА 
 
 
Училищното настоятелство към 7мо СУ Св. Седмочисленици е доброволна организация на родителите в 
подкрепа на пълноценното развитие на децата. 
 
Като родители ценим всеки доброволен принос към добруването на децата ни и приканваме всеки 
родител, учител и поддръжник да помага както намери за добре. 
 
В Настоятелството, обаче, вие може да намерите съмишленици, да наберете ресурси и да увеличите 
ефекта от подкрепата си. За да улесним вашето участие предлагаме няколко направления за работа за 
2018 година: 
 
 

1. По-добра среда за учене и преподаване 
 
Като всяко настоятелство ние се грижим за по-добра материална база на нашето училище. Като 
отчитаме, че това е и трябва да бъде първостепенна задача на общинското и училищното ръководство, 
ние се фокусираме върху следните дейности: 
 

дейности Бюджет отговорник срок 

1.1. Проследяване и подкрепяне, доколкото това е възможно, на 
кандидатурите на училището за ремонт. Ще предприемаме 
различни граждански действия - писма, срещи, подписки, за да не 
позволим забравяне и забавяне на решението на най-големия 
проблем на базата в училището - ремонт на фасадата и сградата. 

- Съвет на 
настоятелите 

Текущо 
до 
успех 

1.2. Събиране на материални дарения. И през 2018 ще продължим 
да подкрепяме училището с дарения на мебели, компютри, книги 
и т.н. 

Транспорт 
500 лв. 

Съвет на 
настоятелите  

Текущ 

1.3. Дарения по заявки на библиотекар, учители, мед.сестра 1000 лв. Съвет на 
настоятелите 

Текущ 

 
Доброволци: 
 

2. Подкрепа за развитие на уменията и полезно свободно време на учениците 
 

Дейности Бюджет отговорник Срок 

2.1. Осъществяване на различни състезания на територията 
на училището - при покана от директора 

1500 лв. Председател Текущ 

2.2. Осъществяване на лятна занималня с цел улесняване 
на родителите и полезни занимания през ваканцията 

9000 лв. Съвет на 
настоятелите 

До юни 
2018 

2.3. Подкрепа на активни учители, които имат желание да 
осъществят проекти. Разглеждане на заявки. Създаване на 
награден фонд и конкурс за проекти 

Консултации 
- 
доброволно 
Фонд 5000 

Съвет на 
настоятелите 

Текущ, 
срок за 
фонда - 
февруари, 
май 

2.4. Подкрепа за активни ученици и техните доброволчески 
проекти (образователни, културни, спортни) 

Консултации 
- 
доброволно 
Фонд 500 

Съвет на 
настоятелите 

текущ 

2.5. Проект "Часът на родителите/професионалистите" - 
гостуване на родители и други доброволци, които да 
разговарят с децата за професиите си или други, избрани 
теми 

- Съвет на 
настоятелите 
Представители 
на класовете  

Всяка 
сряда. 
Период 
на 
кампания 

 



 
3.  Дейности за подкрепа на кариерното ориентиране на учениците 

 

Дейности Бюджет отговорник Срок 

3.1. Тестове  
3.2. Подкрепа за стажове/гостувания при фирми 

? 2000 
лв. 

Председател/директор Февруари 
2018 

 
 

 
4. Подкрепа на абитуриентите и общността на 7 СУ  

 

Дейности Бюджет отговорник срок 

4.1. Награждаване на отличниците на випуск 2018 300 лв Председател Май 18 

4.2. Подарък за спомен на всички завършващи 1500 лв Съвет на 
настоятелите 

Май 18 

4.3. База данни на завършващите - Председател/Дире
ктор 

Май 18 

 
 

5. Участие за контрол и прозрачност 
 

Дейности Бюджет отговорник срок 

5.1. Съвместни дейности с Обществения съвет - Председател Текущ 

5.2. Участие на представители на родителите в наблюдението на 
матурите 

- Съвет на 
настоятелите 

Май 18 

5.3. Участие при тръжни процедури за извънкласни дейности в 
училището 

- Съвет на 
настоятелите 

Октомври 
18 

5.4. Участие при избор на доставчик на услугите бюфет и стол - Съвет на 
настоятелите 

Зависи от 
общината 

 
 

6. Комуникация 
 

Дейности Бюджет отговорник срок 

6.1. Сайт на училището 1800 лв. Председател Март 
18 

6.2. Фейсбук група на Настоятелството - Доброволец/Председател Януари 
18 

6.3. Създаване на библиотека от снимки и видео Доброволно Доброволец/Председател Януари 
18 

 
 
 
Бюджет: 
 

Начално салдо 9 189 

Приходи дарения/членски внос 3 900 лв. 

Приходи от дейности 12 000 лв. 
Разходи за дейности -23 100 лв 

Салдо 1 911 лв. 

 
 
 


