ПРОТОКОЛ № 3 /24.03.2017г.
Вх. No 1122/28.03.2017 г.

Днес 24.03.2017 г., четвъртък, от 18:00 ч. в сградата на училището се проведе
заседание на Обществения съвет при 93 СУ „Александър Теодоров-Балан“.
На заседанието членовете на ОС присъстват в състав:

1.

г-жа Анастасия Петкова – родител

2.

г-н Евгени Копчев – родител

3.

г-жа Елена Шарова – родител

4.

г-жа Елена Марашлиева – родител

5.

г-жа Стефка Любомирова – представител на СО, район „Слатина“ в ОС,

редовно уведомена присъства на заседанието.
На заседанието на ОС присъстват още:
Г-жа Евдокия Гергова – Директор на 93 СУ,
г-жа Тодорка Георгиева – счетоводител на училището.
Протоколчик: г-жа Анета Георгиева, представител на училището.
Заседанието протече при следния единодушно приет дневен ред:
1. Представяне на бюджета на 93 СУ за 2017 г.
По т. 1 от дневния ред
На Обществения съвет на 93 СУ беше представен бюджета на училището за 2017 г.
от страна на г-жа Евдокия Гергова и разяснения от страна на г-жа Тодорка Георгиева.
Госпожа Тодорка Георгиева представи бюджета на училището по дейности, пера и
целеви средства. Госпожа Гергова направи пояснения и допълни, че предлага да се направят
застраховки на учениците, които са пожелателни, но ще бъде предложено на родителите да
бъдат напрасвени, защото покритието е 24 часа и би било полезно за всяко дете и семейство.
Госпожа Петкова отправи запитване към госпожа Любомирова дали в общината има
фонд, който да е достъпен за училищата за ремонт на интериора. Причината – лошото
състояние на коридорите, стаите и кабинетите на администрацията. Госпожа Любомирова
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отговори, че такъв фонд не съществува и ремонт по интериора би могъл да бъде осъществен
чрез кандидатстване с проекти.
Заседанието приключи в 19.00 ч.
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ:
Анастасия Петкова /п/

Изготвил протокола: Анета Георгиева /п/

Евгени Копчев /п/

Утвърдил: Анастасия Петкова / п /

Елена Шарова /п/
Елена Марашлиева /п/
Стефка Любомирова /п/
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