Доклад за дейността на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Училищно настоятелство при СОУ”Васил Левски”” за 2010г.
Основните цели и дейности на училищното настоятелство са:
1/ Обединяване на индивидуалните усилия и компетентност на граждани, учители,
общественици и деятели на културата и изкуството за подготовка на програми и
проекти и конкретни решения за перспективното развитие на училището;
2/ Да открива и подпомага талантливи деца в областта на информатиката,
математиката, хуманитарните науки, да осигурява награди и стипендии за участие
в национални и международни конкурси и олимпиади; да стимулира учители,
допринесли за подготовката на изявени ученици;
3/ Подпомагане на организирането на културната, спортната и социална дейност на
училището, подпомага организирането на възпитателни и образователни програми;
Подпомагане на учителите при организиране на свободното време на учениците,
както и при осъществяване на съвместни прояви с други училища в страната и
чужбина; подпомагане и съдействие за включване и на родителите при организация
на свободното време на учениците;
4/ Съдействие за подобряване на финансовото и материално състояние на
училището, осигуряване на по-добри битови условия за учениците и учителите,
осигуряване на допълнителни финансови средства;
5/ Защита на правата на учителите и учениците от посегателства върху правата
върху личността, като подпомага и съдейства на училището за противодействие на
негативни явления.
6/ Търсене на взаимодействие и подкрепа от широк кръг организации и институции
за осъществяване на училищната дейност; Като основно направление в дейността
на училищното настоятелство е формулирането и защитата на предложения за
перспективното развитие на училището.
На 10.02.2010г. е избран съвет на настоятелите на сдружение с нестопанска
цел, състоящ се от 11 члена, с председател-Николай Борисов и бе направена
пререгистрация.
Съвета взема дейно участие в училищните мероприятия, като:
1. Откриване на учебната година;
2. Празник на китайската култура;
3. Бункасай-празник на японското изкуство;
4. Награждаване на випускници-2010г;
5. Срещи и беседи с ученическия парламент за обсъждане на тема:
„Училището-желана територия на ученика”;
6. Организиране и спонсориране на благотворителен концерт за учениците на
СОУ”Васил Левски” и техните родители, като приходите от него са в размер
общо - 3738;00лв.
След проведено съвместно заседание на Съвета на настоятелите и Ученическия
парламент, бе решено да се направи дарение на средства от благотворителния
концерт за SOS Детски селища в размер на ¼, това са 935.00лв. за дарение на

ДЕТСКИ СЕЛИЩА SOS град ТРЯВНА и бяха предоставени чрез Пламен
Тодоров – председател на Училищния парламент от 11-а клас.
Социално подпомагане на ученици-еднократни помощи;
7. Закупуване на карти за транспорт от ученици;
8. Участие и спонсориране на ученици за състезания и интервюта по японски
език;
9. Участия в национални олимпиади;
10.Курс по биология-повишаване на практически знания;
В изпълнение на Решение на Общото събрание на настоятелството, бе
проведена процедура за избор на охранителна фирма, която да осъществява
охраната на Училището. След постъпили 5 оферти от охранителни фирми, бе
избрана „ 3S Сот” – Русе, с която бе сключен и договор. По този начин разходите
на Настоятелството за охрана на Училището бяха намалени с около 1 300,00лв. на
месец, считано от 19.07.2010г.
За осъществяване на пропускателен режим в Училището, бе нает портиер на
граждански договор.
Проведени са 9 редовни заседания на Съвета на настоятелите и 5 извънредни, по
инициатива на Председателя на Съвета.
За всички организационни публични прояви са водени протоколи на
изказванията и решенията.
В интернет страницата на Училището бе поместен и информационен „прозорец
„, на който бяха публикувани Списък на Съвета на настоятелите, Устав на
Сдружението, Правилата за работа и Протоколите от заседанията на Съвета на
настоятелите.
Приходите през отчетния период са в размер на общо на 33969,00лева, от които,
набрани средства от доброволни дарения 30231,00лв., приход от благотворителен
концерт 3738,00лв.
Разходите за същия период са в размер на 29495,36лв., от които 935.00лв. за
дарение на ДЕТСКИ СЕЛИЩА SOS град ТРЯВНА, 26204,56лв. плащане охрана
на училището, включително и на портиер, 390,00лв. за закупуване на карти за
пътуване с градския траспорт на Анелия Красимирова от ІХа, Орлин Енчев от VІІб
и Дилиан Лазаров от VІІІа клас, 391,50лв. подпомагане на Ралица Илиева от ХІІа
клас за участие в национална олимпиада по Биология и курс за обучение в
Биологичен факултет на СУ, 230,40лв. за участието на Нели Трифонова, Кристина
Киркорян, Десислава Сербезова, Вели Вели, Александра Люцканова и Виолета
Вълкова в състезание по японски език в гр. София, 79,21лв. за награждаване с
медали на 7 ученици от ХІІа клас послучай дипломирането им, общо 650,00лв.
еднократни парични помощи на Синан Мустафов от Хг клас, Людмила Илиева и
Анета Върбанова от VІІІг клас, 624,02лв. за административни разходи, свързани с
дейността на Сдружението.
Детайлно приходите и разходите се анализират във финансовия отчет на
Настоятелството.
С дейността си Сдружението възражда старата, типично българска форма на
обществено подпомагане на българското училище. Занапред Сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Училищно настоятелство при СОУ ”Васил
Левски”” следва да насочи усилията си за изграждане и развитие на благоприятна и
хармонична среда за възвръщане у децата ни на онези непреходни и нематериални

ценности, които биха им дали увереност в собствените им сили. Ценности, които
ще ги сплотят като общност от млади хора, работеща за издигането авторитета на
Училището.
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