П Р О ТО К О Л
от проведено заседание на Управителния съвет
на Сдружение „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
при СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- РУСЕ”
Днес, 05.05.2010 година, от 18.00 се проведе заседание на Управителния съвет на
Сдружение „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при СОУ” ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- РУСЕ”.
На събранието присъстваха членовете на съвета: Николай Борисов, Галин Ганчев, Милена
Маринова, Румяна Димитрова, Милена Цонева, Гергана Проданова
Събранието се проведе при следния дневен ред:
1. Разглеждане на молби от родители и класни ръководители
2. Обсъждане и одобряване на разходи
3. Други
По одобрения дневен ред, след разисквания, бяха взети единодушно следните решения:
1.По първа точка думата взе г-н Борисов. Разгледана бе молбата от майката на Анелия
Красимирова от 8 а клас.и Орлин Енчев от 6 б клас за помощ при закупуване на карта за пътуване
на учениците до края на учебната 2009-2010 г. поради това, че са от социално слабо семейно
положение.
- Обсъди се молбата на класния ръководител г-жа Маргаритка Иванова за помощ на Анета
Стефанова Върбанова от 8 „г” клас, което е настанено в приют РУСЕ.
Взе се решение да бъде поканена класната да разясни случая и да уведоми по какъв начин ще
бъдат дадени и разходвани пари /150.00/лв. за въпросната ученичка като помощ.
- Обсъди се и молбата на Цветелин Ненов за даване на средства за закупуване на костюми
за танци.
Настоятелството изрази мнение ,че СПОРТЕН КЛУБ „ФЛАМИНГО” е частен клуб и
децата които играят в него си заплащат такса за тренировките би трябвало ръководството на клуба
да има грижата да закупи тези костюми.
-Разгледа се и молбата на Таня Коева от 2-ри клас за закупуване на карта за пътуване
РУСЕ –НОВО СЕЛО, но поради изтичане на тази учебна година, за учебната 2010-2011 от месец
септември ще бъде закупена такава.
2.По втора точка думата взе г-жа Румяна Димитрова - касиер на настоятелството и прочете
неотложни разходи, които следва да бъдат направени и одобрени от съвета на настоятелите.
Приложен бе списък.
3.По тази точка думата взе г-н Галин Ганчев за като разясни, че всяка година децата и учениците
от СОУ «Васил Левски» правят благотворителен концерт, за да покажат на родители, учители,
близки и приятели какво са научили през изминалата учебна година. За това, който желае, може
доброволно да дари средства за провеждането на този концерт като си закупи покана за участие.
Средствата ще се събират в касата на настоятелството и след това ще бъдат раздадени
свидетелства за дарение.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
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