ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 164 ГПИЕ „ МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС“, СОФИЯ

Днес, 15.02.2018 г. , в библиотеката на гимназията от 18.30 часа се проведе Общо събрание
на Училищното настоятелство на 164 ГПИЕ „ Мигел де Сервантес“ по предварително разпратена
покана и обявен дневен ред.
Присъстват 23 настоятели – 19 лично и 4 с редовно подадени пълномощни. Заседанието има
кворум и може да взима решения.
Чрез пълномощно в заседанието участваха настоятелите: Елица Николова, Десислава Белева,
Диана Тодорова и София Разбойникова.
От предварителния дневния ред т.3 бе изтеглена като т.1. Настоятелите гласуваха
отпадането на г-н Веселин Николов и г-жа Зорница Русинова, съгласно устава на УН, за повече от
две отсъствия от заседания на настоятелството без обявени причини или подадено пълномощно.
Членовете на УН изслушаха лично мотивите и гласуваха приемането за настоятели на:
1. Теодора Тончева, родител от VIII“а“ клас
2. Емилия Георгиева , родител от VIII“б“ клас
3. Мария Цекова, родител от VIII“г“клас
С това броя на присъстващите на заседанието се промени на 22, като с общо присъствие от 26
души преминахме към работа по предварително обявения дневен ред.
По т. 2 изслушахме представения отчет за работата на УН за 2017 г. от председателя, както
и уведомително писмо от г-н Тодор Чобанов – зам. кмет на Столична община за прехвърляне на
14000 лева (внесени от УН за съфинансиране ремонта на двора на училището), целево към
бюджета за 2018 г. и уверенията на СО, че през пролетната ваканция ще бъдат отпочнати реалните
ремонтни работи. Училищните настоятели гласуваха да продължи линията от предходните
заседания по същия въпрос – за активна кампания по набиране на дарения за двора едва след
като има налице реални резултати. Настоятелите решиха да се съберат на извънредно заседание
за случая, в което да приемат вида на разяснителна беседа и решение за дарителска кампания в
тази връзка. Отчетът на УН бе гласуван и приет единодушно.
По желание на г-жа Йончева настоятелите изслушаха и отчета на гимназията.
По т.3 бе обсъден проектобюджета на УН за 2018 г. След уточняване на някои
формулировки и разходни пера, Бюджетът на УН за 2018 бе единодушно приет.
По т.4 - разни – председателя на УН отправи молба към ОС за подбор на номинации и избор
на нови председател и счетоводител. Номинираните следва да бъдат сред членовете на
настоятелството, а кандидатурите им да бъдат обсъдени на последното за учебната година
заседание на УН през юни 2018 г.
С това точките от дневния ред бяха изчерпани и заседанието бе закрито в 20.15 часа.
Председателстващ: Мария Донкова
Протоколчик: Мария Димова

