
 

  

Уважаеми родители, 

 

Училищното настоятелство при 132. СУ“Ваня Войнова“ е учредено на 27.10.2000г. Настоятелството е 

независимо, доброволно сдружение от родители, учители, научни и културни дейци, общественици. 

Училищното настоятелство е юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Има 

постоянен срок на действие. Членовете на настоятелството са 15. 

Училищното настоятелство при 132. СУ“Ваня Войнова“ има следните основни функции: 

- подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на 

учениците; 

- съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, 

туризъм и спорт с учениците; 

- подпомага социално слабите ученици; 

- съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства; 

- подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база. 

След като Ви запознахме накратко, с историята и основните функции на училищното настоятелство при 

132. СУ“Ваня Войнова“, ще Ви представим и дарителската кампания, която стартира през учебната 

2017/2018 година, а именно „Мечтаното училище“. Кампанията е свързана с подобряването на учебната 

среда, условията за обучение и възпитание на нашите деца в 132. СУ“Ваня Войнова“. Ако желаете да сте 

част от кампанията „Мечтаното училище“, можете да се включите, чрез набиране на средства под формата 

на дарение, като спазваме принципа за доброволност и лична воля на дарителя. 

 Информираме Ви също така, че в сайта на 132. СУ „Ваня Войнова” можете да се запознаете с 

изразходените средства за периода от  2015 г. до 2019 година. 

 

Уважаеми родители, 

Училищното настоятелство Ви представя отчет, на изразходваните до момента средства и дейностите, 

които предстои да реализираме: 

 

 

За какво изразходвахме събраните средства за 

периода 2020, 2021 и  2022 г.: 

Какво предстои: 

✓ Закупена е озвучителна уредба по случай 60-

годишнината на 132. СУ „Ваня Войнова” 

✓ При необходимост  закупуване на учебници 

на ученици в риск (по критерии, определени 

от УН). 

✓ Закупени са щори на останалата част от 2-ри 

и на 3-ти етаж. 

✓ Закупуване на нови компютри за ком. 

кабинет № 42 и № 45 

✓ Изграден е втори кабинет за ресурсно 

подпомагане на 1-ви етаж. 

✓ Ремонт на коридора на 1-ви етаж. 

✓ Допълнително са поставени посетителски 

пейки на ет. 2.  

✓ Партньорство при изграждане на STEM 

център в 132. СУ”Ваня Войнова”. 

✓ Закупени са дезинфектанти и 

дезинфекционни материали за Ковид. 

✓ Участие в ремонтиране на помещения в 

сутерена на училището  за използването им 

като учебни зали и/или кабинети. 

✓ Съфинансиране за монтаж и разчертаване на 

малкото игрище. 

✓ Циклене на паркет по класни стаи и кабинети 

на 2 и 3 етж. 

✓ Закупени са саксии, цветя, кашпи. ✓ Подмяна на подова настилка на класни стаи 

и кабинет на 1 етаж. 

✓ Претапициране на дюшечетата на едната 

подготвителна група. 

. 

✓ Закупен е ламиниран паркет.  

✓ Закупуване на гипсокартон, латекс и боя. 

През лятната ваканция 2022 г. е направен 

частичен ремонт на всички класни стаи на 3 и 

4 етаж.  

✓ Закупуване на материали за подпомагане 

работата на майстора.   

Освен подобряването инфраструктурата на 

училището, екипът ни продължава да работи в 

посока: 

 Повишаване на качеството и ефективността на 

училищното образование и подготовка. Развитие 

на демократична училищна среда интегрираща 

усилията на всички заинтересовани страни, 

основана на диалог, партньорства, отвореност 



към социалната среда 

 ✓ Активно сътрудничество на УН с Обществения 

съвет и училището за организиране и 

координиране на процеса за осигуряване на обща 

и допълнителна подкрепа на деца и ученици. 

 ✓ Придобиване на компетентности, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация 

и активен граждански живот в съвременните 

общности; 

 ✓ Ранно откриване на заложбите и способностите 

на всяко дете и ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията им; 

✓ Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за 

учене през целия живот; 

 ✓ Осигуряване на стабилност, ред и защита на 

децата в училището; 

За да се изключат всякакви възможности за злоупотреба, Ви молим собственоръчно да посочите определената 

от Вас сума, която внасяте на предвиденото място. 

…………….       Председател на УН:……….. 

/Дата/           /Л. Иванова / 

                                                                                                    Членове на управителния съвет наУН: 

                  1.В. Желязков  

                  2. В. Асенова 

       Ревизионната комисия на УН: 

1. Д. Дянкова – председател 

2. Н. Орозова – член 

3. Е. Стамболийска – член  

                                                                                                                              

Аз, ........................................................................................... баща/майка на 

......................................................................................... ученик/ученичка от ........... клас, внасям за ………………. учебен 

срок на 2022/2023  г., доброволно и безвъзмездно, в касата на Училищното настоятелство при 132. СУ “Ваня Войнова” 

сумата от .............. /..................................................../ лева, която да се използва за нуждите на училището. 

 

 

Подпис: .............................. 

   /Дата/……………. 


