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Сдружение Настоятелство към 144 СУ „Народни будители” 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНОТО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА 2020/2021 ГОДИНА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМО РЪКОВОДСТВО, 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,  

 

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. На 10.05.2021 г. 

стартира конкурса „Изкуството в мен” под мото „Живей, разкажи, 

вдъхнови”. Целите на конкурса са: 

➢ Ангажиране на вниманието и интереса на учениците към 

изкуството; 

➢ Запознаване с ценностите и разкриване на хоризонтите на 

изкуството пред тях; 

➢ Насърчаване таланта на учениците и привличане на 

повече последователи сред младите хора; 

➢ Насърчаване на критично мислене и изследователски 

интерес в областта на изкуството; 
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➢ Споделяне и създаване на творчески контакти; 

Конкурсът се проведе в три възрастови групи: 

Първа – 1-4 клас; 

Втора – 5-7 клас; 

Трета – 8-11 клас; 

Право на участие имаха ученици от 1 до 11 клас, а 

разработките, които трябваше да напишат бяха на тема: 

„Какво за мен е изкуството, което изучавам в училище?” 

Въпреки кратките срокове, с които разполагаха децата, голяма 

част от тях заявиха желание за участие. 

Темите бяха оценявани от комисия, включваща представители 

на Училищното настоятелство и Обществения съвет. Заседанието на 

комисията се състоя на 09.06.2021 г. в Учителската стая при 144 СУ 

„Народни будители” от 18:00 часа. Критериите за оценка, които 

следвахме бяха: 

➢ Спазени изисквания на заданието /обем, срок на 

изпращане/; 

➢ Съдържанието на разработките да бъде съобразено със 

зададената тема на конкурса; 

➢ Креативност и оригиналност на темите; 

Всяка възрастова група се състезаваше за първо, второ и трето 

място. Наградите бяха: 

➢ I /първо/ място – статуетка, грамота и предметна награда; 

➢ II /второ/ място – грамота и предметна награда; 

➢ III /трето/ място – грамота и предметна награда; 

Единствено в трета възрастова група – 8-11 клас имаше две 

много добре написани теми. Там не можахме да вземем решение, 

коя от двете да бъде на първо място, затова дадохме две първи 

награди в тази възрастова група. Наградихме също и учители на 

учениците в трите възрастови категории, достойно представили се в 
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конкурса с грамота и предметна награда. Грамоти за участие 

получиха всички участници в конкурса. 

Конкурсът ще продължи и през новата 2021/2022 учебна 

година. Надявам се да заинтригуваме и провокираме все повече 

деца да участват и да ни разкажат за любимото си изкуство, което 

са избрали да изучават в училище, защото...всеки ученик има 

възможността да стане това, което иска и да учи, стига да има 

някой, който да запали искрата в него.  

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 Милена Лазарова, начален 

учител, класен ръководител на 1 „д” клас, госпожа Елица Райчева, 

прогимназиален етап, класен ръководител на 7 „в” клас и господин 

Валентин Иванов, 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 2020/2021 г., 

относно събраните и използвани средства. 

 

Благодаря за вниманието! 


