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Сдружение Настоятелство към 144 СУ „Народни будители” 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНОТО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА 2018/2019 ГОДИНА 

 

Здравейте, първо искам да благодаря за това, че попаднах в 

тази среда сред толкова добри, позитивни и усмихнати хора, искам 

да благодаря на г-жа Величка Николова и цялото ръководство на 

144 СУ „Народни будители” за гласуваното доверие и Ви уверявам, 

че ще положим всички усилия за да оправдаем това доверие. Сега 

ще Ви представя членовете на новото ръководство на Сдружение 

„Настоятелство към 144 СУ „Народни будители”: 

1. Председател на съвета на настоятелите – Мария 

Георгиева Василева, на 35 години съм от гр. София. От 17 години 

работя в службите за сигурност и по конкретно в Държавна агенция 

„Национална сигурност” /ДАНС/. Дъщеря ми Габриела Василева 

предстои да бъде 7-ми клас от новата учебна година, в класа на 

господин Валентин Иванов, с профил „Хореография”. 

2. Секретар на съвета на настоятелите – господин Валентин 

Валентинов Иванов, учител по хореография в 144 СУ „Народни 

будители” 

3. Юлиян Пламенов Пейчев, занимава се с приложни 

изкуства, родител на ученик от 2 „г” клас; 

4.  Христина Маринова Михайлова, главен експерт в 

Столична община, район „Младост”, родител на ученик от 9 „в” 

клас; 
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5. Гергана Тодорова Варева, мениджър ключови клиенти, 

във фирма „Орбико България” ЕООД, родител на ученик от 3 „е” 

клас; 

6.  Маргарита Маринова Кръстева-Стойчевска, главен 

асистент, доктор, в департамент „Музика” в Нов Български 

Университет, родител на ученик от 10 „в” клас; 

7. Величка Станчова Николова, директор на 144 СУ 

„Народни будители”. 

Училищното настоятелство при 144 СУ „Народни будители” е 

обединено около основната мисия на училището за изграждане на 

конкурентна образователна и възпитателна среда, която да 

насърчава и подкрепя всеки ученик в стремежа му към творческо и 

личностно развитие. 

Настоятелството има за цел да извършва дейност за 

подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и 

материално осигуряване на 144 СУ „Народни будители”. Тази цел  е 

заложена в Устава на Училищното настоятелство.  

Използваните средства са:  

➢ Обединяване на усилията на родителската и друга 

общественост за подпомагане на училищното дело, както и 

съдействие за осигуряване на финансово-материалните средства за 

развитие на материално-техническата база на училището и набавяне 

на учебни пособия.  

➢ Училищното настоятелство е в непрекъсната 

комуникация с учителите и Училищното ръководство на 144 СУ 

„Народни будители”. 
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На заседание на Общото събрание беше прието годишно 

спонсорство, формирано от вноски по 20 лв., като бяха предвидени 

и освободени ученици в тежко финансово състояние. 

За събраните средства и тяхното използване се грижи 

секретарят на Училищното настоятелство, г-н Валентин Иванов и 

Председателят на Училищното настоятелство, г-жа Мария 

Василева. Искам да изкажа благодарност към учителите от трите 

етапа - начален, прогимназиален и гимназиален за съдействието и 

навременното събиране на спонсорството. По-специални 

благодарности изказвам към госпожа Румяна Ненчева, начален 

учител, класен ръководител на 2 „б” клас, господин Валентин 

Иванов, прогимназиален етап, класен ръководител на 6 „д” клас и 

госпожа Ирена Кременска, гимназиален етап, класен ръководител 

на 8 „в” клас, участвали с най-големи суми. Тук е мястото да 

отбележа, че и тази година родителите от начален етап отново 

проявиха висока степен на заинтересованост и съпричастност. 

Сега ще Ви запозная с финансовата справка за 2018/2019 г., 

относно събраните и използвани средства. 

Новото ръководство на Настоятелството няма да се занимава 

само с финанси, а ще поема инициативи свързани с лобиране, 

популяризиране и подпомагане дейността на училището, с цел да не 

се къса връзката между педагози и родители. В тази връзка, 

инициативите, които пое Училищното настоятелство при 144 СУ 

„Народни будители” и които ще стартират от началото на учебната 

2019/2020 г. са: 

➢ Организиране на конкурс „Учител, ученик и родител на 

годината”. Право на участие ще имат всички ученици отличили се 

през годината - без отсъствия, с добра дисциплина, явявали се на 

олимпиади, конкурси и състезания; учители с голям принос към 

училището, допринесли за неговия престиж, популяризиране и 
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изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, 

както и родители активно подпомагащи класните ръководители в 

училищни и извънучилищни дейности. След като обсъдим и 

приемем процедурата за участие с Управителния съвет, тя ще бъде 

сведена до Вашето знание, засега ще я оставя в тайна. 

➢ Организиране и провеждане на срещи-разговори и 

форуми на ученици, родители и преподаватели с представители на 

службите за обществен ред и сигурност – ГДБОП, ГДНП, ДАНС, 

свързани с подпомагане дейността на училището в 

противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния 

върху учениците. 

➢ Проект „Ден без телефони в училище”. На последното си 

заседание през м. април 2019 г. Училищното настоятелство заедно с 

Обществения съвет взе решение всеки последен учебен ден от 

месеца да бъде „Ден без телефони в училище”. От всеки клас ще 

бъдат определени по двама ученика, които ще следят за правилното 

спазване на условията. Разбира се, ще имаме и победители, този 

клас, който три поредни пъти е бил лоялен „играч” ще бъде 

поощрен и награден. Целта ни е да предотвратим дори и 

минималното „зомбиране” на нашите деца и по този начин да 

стимулираме общуването между тях, да им покажем, че освен 

интернет пространството и чатовете там, съществува и друг начин 

да прекарват времето си заедно като говорят, споделят едни с други, 

както и да намират общи занимания помежду си. 

➢ Кампания „Успели българи дават личен пример”, която 

се провежда с подкрепата на МОН и Столична община. Известни 

лица от екрана, културата и изкуството споделят своя опит за 

живота, постиженията и професионалната си реализация. 

Кампанията има за цел да мотивира и вдъхнови децата да учат чрез 

добрите примери. Всеки ученик има възможността да стане това, 
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което иска и да учи, стига да има някой, който да запали искрата в 

него. 

➢ Имаме идея да стартира и проект „Часът на 

родителите/професионалистите” – гостуване на родители и други 

доброволци, които да разговарят с децата за професиите си или 

други избрани теми. 

Благодаря за вниманието! 


