
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  

ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР. БУРГАС 

  

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2021 – 2022 УЧЕБНА ГОДИНА  

  

  

Училищното настоятелство към ОУ“СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“, ГР. БУРГАС е 

независимо, доброволно сдружение за подпомагане дейността на ОУ ”Свети 

Климент Охридски” – Бургас, за развитието и материалното осигуряване на 

образователната институция.  Съвместната дейност на учители и родители в 

процеса на личностното развитие на децата е основа за доверие, 

самочувствие и успех на учениците.  

  

1. Дейности за изграждане на по-добра среда за учене и преподаване  

  

Като всяко настоятелство ние се грижим за по-добра материална база на 
нашето училище. Като отчитаме, че това е и трябва да бъде първостепенна 
задача на общинското и училищното ръководство, ние се фокусираме върху 
следните дейности:  
  

Дейности: Бюджет  Отговорник  Срок  

1.1. Проследяване и подкрепяне на 

кандидатурите на училището за ремонт.  

-  Съвет на 

настоятелите  

Текущо 

до 

успех  

1.2. Събиране на материални дарения – 

парични средства, книги, мебели, 

компютри, книги и т.н.  

 Съвет на 

настоятелите   

Текущ  

1.3. Дарения по заявки на библиотекар, 

учители за поощрителни награди на 

ученици 

 Съвет на 

настоятелите  

Текущ  

 

2. Подкрепа за развитие на уменията и полезно свободно време на 

учениците  
  

Дейности  Бюджет  Отговорник  Срок  

2.1. Подпомагане процеса на 

организиране и провеждане на 

различни състезания на 

територията на училището. 

--- Председател  Текущ  



2.2. Подкрепа на активни учители, 

които имат желание да осъществят 

проекти.  

  Съвет на 

настоятелите  

Текущ,  

2.3. Подкрепа за активни ученици 

и техните доброволчески проекти 

(образователни, културни, 

спортни)  

  Съвет на 

настоятелите  

Текущ  

2.4. Подпомагане в кариерното 

ориентиране на ученици - 

гостуване на родители и други 

доброволци, които да 

разговарят с децата за 

професиите си или други, 

избрани теми  

-  Съвет на 

настоятелите 

Представители 

на класовете   

Май-Юни 

  

3. Подкрепа на талантливи ученици  

  

Дейности  Бюджет  отговорник  срок  

3.1. Награден фонд за отличилите 

се на училищни състезания и 

конкурси ученици  

200 лв   

3.2. Награждаване на отличниците 

на випуск 2021 

300 лв  Председател  Май 

2021  

3.3. Почетен знак на ОУ „Св. 

Климент Охридски“  

  Съвет на 

настоятелите  

Май 

2021  

  

4. Участие за контрол и прозрачност  

  

Дейности  Бюджет  Отговорник  Срок  

5.1. Съвместни дейности с Обществения 

съвет  

-  Председател  Текущ  

5.2. Участие на представители на 

родителите в наблюдението на НВО 

-  Съвет на 

настоятелите  

Май 18  

5.3. Участие при тръжни процедури и 

доставчик при покана на Директора на 

училището  

-  Съвет на 

настоятелите  

Текущ 

  

 

 



5. Благотворителни кампании 

  

Дейности  Бюджет  Отговорник  Срок  

5.1.Организиране и провеждане на 

благотворителен Коледен, 

Великденски и Мартенски базар  

… Съвет на 

настоятелите 

и 

родителските 

активи   

В 

съответния 

месец на 

годината   

5.2. Благотворителна акция „Подари 

книга“  

-  родителските 

активи   

М. 

Октомври 

– ноември  

5.3. Еко акции – Пролетно почистване 

и събиране на вторични материали – 

хартия и пластмаса  

 Съвет на 

настоятелите, 

родителските  

активи  

31 май 

  

 

Председател:  

Станимира Стайкова  


