ОТЧЕТ
за дейността на Сдружение “Училищно настоятелство
при 20 ОУ”Тодор Минков”
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


01.12.2000 г с решение на СГС се вписва в регистъра за юридически лица с нестопанска цел под №8368,
том 98, стр.5, по ф.д. № 13821/2000г Сдружение “Училищно настоятелство 20 основно училище “Тодор
Минков”



Председател - Даниела Атанасова
НАСОКИ И ЦЕЛИ



Подпомагане на УВР - извънкласни форми, стопанско и материално-техническо подпомагане на
училищната база



Подпомагане и финансиране на РЧЕО



Подпомагане и финансиране на допълнително обучение на ученици в страната и чужбина



Подпомага организирането и финансирането на нови форми на обучение

ЧЛЕНСТВО
1.

Членството е доброволно

2.

Нови членове се приемат чрез писмена молба до УС на УН

3.

Членовете имат права и задължения, определени в Устава на УН
2000 година

- Реконструкция на осветлението в цялото училище
(старите нажежаеми лампи са подменени с нови-луминисцентни 36W)
2003 година
- Закупуване на копирна техника за нуждите на РЧЕО
- Надстройка на парапета на централното стълбище
(поставяне на топки за обезопасяване и монтиране на сандъчета за цветя/
2005 година
- Възстановяване на училищния алпинеум по проект към МОСВ “ Моето училище, моят квартал- чисти и
озеленени”
2008 година
- Закупуване на програма
aSc Time table Standard for Basic за изготвяне на седмичното разписание Учебната натовареност
отговаря на изискванията на
Наредба №24/05.09.2006 г. на МЗ

2007 година
- Основен ремонт на столовата в 20 ОУ
(кухненски блок с пароуловител, зала за хранене с отваряне на нова зала, умивалня с течен
сапун, Кредит от Общинска банка - 20 000 лв.)
2010 година
- Закупуване на програма за компютърна обработка на библиотечния фонд при 20 ОУ
- наличност в училищната библиотека - над 11 000 тома литература.
2011 година
- Финансово подпомагане на проекта “ Училищна униформа”

На всички родители, които ежегодно с труд, финанси и всеотдайност помагат 20 ОУ да има европейски вид
БЛАГОДАРИМ!

