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Сдружение Настоятелство към 144 СУ „Народни будители” 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНОТО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА 2019/2020 ГОДИНА 

 

Здравейте, първо искам да изкажа своята благодарност и 

признателност от името на Училищното настоятелство и лично от 

свое име към Ръководството на 144 СУ „Народни будители” и на 

всички преподаватели за доброто организиране на дистанционното 

обучение. 

За краткото време, с което разполагахте, Вие непрекъснато 

усъвършенствахте своите методи на обучение и програмите за 

преподаване, за да отговорите на високите изисквания на нашето 

динамично време.  

Работейки с огромен професионализъм, всеотдайност и 

творческо вдъхновение, възпитахте в нашите деца култура на 

поведението. Проявихте съобразителност и разбиране в тези трудни 

за всички ни дни и продължихте да възпитавате личности, които са 

бъдещето на нашата страна, а най-голямата награда за всички е 

любовта на децата, слънчевите им усмивки и благодарността на 

техните родители.  

Много училища в София могат да взимат пример от вас и 

достойните преподаватели, работещи в любимото ни, пъстро и 

обичано от всички 144 СУ „Народни будители”. 
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Изказвам най-сърдечни благодарности към господин Валентин 

Иванов, преподавател по хореография и класен ръководител на 7 

„д” клас за неговата всеотдайност, постоянна ангажираност и висок 

професионализъм в процеса на електронното обучение. Още в 

първите минути на извънредното положение той започна да ни 

информира, съдейства и помага, за да се справим по-лесно. 

Получавахме всяка информация навреме, точно и ясно. Връзката 

„учител-родител” беше постоянна и много ползотворна за нас.  

Скъпи учители, продължавайте все така мъдро, с вяра и 

постоянство да чертаете житейския път на своите възпитаници. 

Нека доброто начинание да пребъде във времето! 

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. 

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 3 „б” клас и госпожа Катя 

Димитрова, начален учител, класен ръководител на 3 „е” клас, 
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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 2019/2020 г., 

относно събраните и използвани средства. 

Както вече знаете, 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. 

Поради усложнената обстановка, в която се намираше страната ни и 

поради разпространението на COVID-19, за съжаление успяхме да 

реализираме само една от нашите инициативи, а именно кампанията 

„Успели българи дават личен пример”, която се провежда с 

подкрепата на МОН и Столична община. Поради големия интерес 

срещата се проведе в две дати: на 29.10.2019 г. – за гимназиален 

етап и 05.11.2019 г. – за прогимназиален етап. Известни лица от 

екрана, културата и изкуството се срещнаха с нашите деца и 

споделиха 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, което иска и да учи, стига да има 

някой, който да запали искрата в него. 

  Инициативите, които пое Училищното настоятелство при 144 

СУ „Народни будители” и които се надяваме да стартират от 

началото на учебната 2020/2021 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. 

➢ 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! 


