Отчет за учебна година 2017/2018 година - към септември
Сдружение "Училищно настоятелство към 7мо СУ "Свети Седмочисленици" е
регистрирана организация, която изпълнява стриктно задълженията си като
юридическо лице с нестопанска цел, работещо в обществена полза. През 2018 според
приети промени в нашия закон се пререгистирахме в Търговския регистър.
Комуникации
Информация на Настоятелството има в раздела на уебстраницата на Училището:
https://7-mo.com/za-uchilishteto/uchilishtno-nastoyatelstvo/ и на официалната ни
Фейсбук страница: @UN7moSofia. Поддържаме гугъл група за комуникация между
избраните представители на класовете и всички желаещи родители
un7mo@googlegroups.com.
Отчет по приоритети:
1. По-добра среда за учене и преподаване
През годината продължи съфинансирането на една трета от училищните разходи за
видеонаблюдение и охрана. Тези разходи с решения бяха преустановени от януари
2018.
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.
-

библиотечен абонамент за специализирана периодика и литература, ползвана
от учителите, включително за иновативните класове
стойка за проектор за кабинета по английски език/философия.
разчистване на помещението за лаборатория - с осигурена помощ на работна
ръка от родител
подмяна на плотове на чинове и закупуване на нови мебели - 3501 лв, приходи
от концерта на училището
проектор за кабинета по история
хостинг и абонамент за домейн за сайта на училището - 127,80 лева
съфинансиране на проект за спортна площадка - баскетболен кош - 511,88 лева
лекарства и материали за медицинския кабинет съфинансиране на храненето на дете - 180 лева
дарени бюра, шкафове и други мебели, 3 компютъра за начален курс - в натура

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 трета поредна година организирахме лятна
занималня за децата 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.
-

пътуване на три деца до музикалното състезание "Ключът на музиката",
Пловдив
организиране на състезания - Кенгуру
организиране на лятна занималня за начален курс

-

съфинансиране на лицензионната такса на училището къ Фондация
"Международна младежка награда" - 400 лева

3. Дейности за подкрепа на кариерното ориентиране на учениците
Всяка сряда, след предварителна уговорка с директора, родители и други специалисти
могат да споделят историята за кариерния си път, уроците от училището или да изнесат
презентация/урок по тема, близка до професионалното им поле. През 2017/18 година
това бяха: Елица Баракова, доброволчество в училище, Богдана Манова, Фондация
"Дечица", Жюстин Томс, интернет безопасност, Пламена Гюрова - акушерка.
- започване на проект "Професионалисти на гости" - 4 гости
4. Подкрепа на абитуриентите и общността на 7 СУ
- Поддържане на Фейсбук страница
- Подаръци за абитуриентите - 893,88 лева (сгъваема раница за всеки и сувенир
за отличниците)
5.
-

Участие за контрол и прозрачност
участие на представители на родителите като наблюдатели на матури 2018
участие на родителите при оценка на офертите за бюфет и стол на училището
участие в срещи с Обществения съвет по ремонта на училището, и с проектант
ежегодна оценка на храненето в стола

Външни проекти:
- Проект "Разбираме явленията и природата - лаборатория по природни науки" включване в Единен дарителски номер DMS 17777. Кампанията може да бъде
подкрепена с изплащане на дарителски SMS на 17777 с текст DMS LAB.
Състав на Съвета на настоятелите:
Съветът на настоятелите е избран от Общото събрание управителен орган на
сдружението.Взема решение за дейности и разходи. Благодарим на работата на:
Елица Баракова, председател
Мария Васева, Зам.председател
Виолета Василева, касиер
Калинка Филева-Дянкова
Николинка Енчева

Радослава Маринова
Радослав Желязов
Даниела Иванова
Ирена Атанасова
Мария Иванова

Дарения и данъчни бележки
Настоятелството събира дарения целогодишно:
Банкова сметка BG52BPBI7940 1085 1527 01. Ние сме регистрирана организация и
издаваме документи за дарение за данъчни цели.
За предложения: PredsedatelUN7@gmail.com
Изготвил:
Елица Баракова
Председател на Съвета на настоятелите

