ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
ОТ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – РУСЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА
Скъпи родители и съмишленици!
И през изминалата учебна година Училищното настоятелство при
СОУ„Христо Ботев” - Русе продължи активно да работи за запазване (в духа) на
традицията - настоятелството да обединява усилията и идеите на родители,
учители и общественици, с цел подпомагане на пряката дейност на училището и
издигане авторитета му на образователен институт и не на последно място
стимулиране на изявите и творческото развитие на ученици и преподаватели.
Изминалата 2013 година е юбилейна за нашето училище и във връзка с
честването на 175 години светско образование в Русе, Училищното
настоятелство планира и реализира поредица от инициативи.
Традиционно Училищното настоятелство организира и провежда
инициативи, с които подкрепя изявите и личностното развитие на учениците от
училището. Както всяка година, така и през тази събрахме от доброволни
дарения на родителите 9 220 лева. Този факт може да отчетем като успех,
защото се включиха всички класове от училището. С тази сума, настоятелството
финансира традиционни дейности ежегодно:
- Заплащане на консумативи за изготвяне на 65 000 копия на учебни
тестове на стойност 1 836 лева;
- Абонамент на периодични издания за библиотеката СОУ„Христо
Ботев” - Русе на стойност 288 лева;
- Закупуване на триметрова елха за Коледна украса на фоайето на
училището – 38 лева;
- Подпомагане на пътуването до училище на социално слаби ученици –
66 лева;
- Подкрепа на ученици, класирани в национални кръгове на олимпиади
и състезания – чрез заплащане на пътните разноски общо на стойност
– 638 лв.
- Изработка и доставка на представителни плакети, с лика на Ботев, за
церемонията по връчване на Ботевски награди 2013 год. – 105 лева;
- Попълване на библиотечния фонд на училищната библиотека на
СОУ„Христо Ботев” - Русе – закупени нови книги на стойност 58
лева;
- Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство със свое
решение финансира награждаването на учениците с Ботевски награди
– отпуснати средства в размер на 450 лева;
- Осигуряване на награден фонд за ученици участвали с презентации на
конференциите в във връзка с честванията на 24 Май - 180 лева;

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство със свое
решение осигури сумата от 600 лв. за подпомагане на театралния състав.
Съветът на настоятелите със свое решение финансира:
награждаването на учениците за спортния празник – 42 лева,
закупуването на награди за най-красивите Коледни класни стаи – 108
лева
- Заплатени пощенски разходи и куриерски услуги, свързани с
дейностите на Училищното настоятелство - общо 132 лева;
- Заплатено заснимане и копиране на снимки и изработване на диск - на
учениците във връзка с честването на Патронния празник- 106 лева
- Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство традиционно
по повод първия учебен ден - 15 септември подарява на учениците от
1-ви клас по една тениска с логото на училището и надпис. Сумата,
отделена за този разход е 1 116 лева и включва всички първокласници
от випуск – 2012/2013 година и 2013/2014 година.
В допълнение, през тази учебна година Училищното настоятелство реализира
няколко инициативи пряко свързани с честването на 175 годишния юбилей на
училището:
1. За втори път през тази учебна година Съветът на настоятелите осигури
изработването на проект, с който кандидатства за финансиране пред
Община Русе за реализация на пленер по изобразително изкуство.
Проектът беше одобрен и финансиран със сумата от 2 600 лева.
2. За трета поредна година Съветът на настоятелите организира и проведе
Великденска благотворителна кампания – 2013 година. По време на
кампанията традиционно се даде възможност за изява на учениците от
профилираните паралелки по Изобразително изкуство. Средствата,
набрани от кампанията възлизат на 200 лв., и подпомогнаха
финансирането на летописната история на нашето училище.
3. През м. май 2013 година в Доходното здание се проведе празнична
церемония празник за награждаването на учениците от 12-те класове.
Същите бяха посочени от Педагогическия съвет и получиха големите
Ботевски награди за отличен успех и постигнати отлични резултати в
учебната и извънкласна дейност на училището през целия си период на
обучение.
Наградените ученици са седем. Всеки от тях получи по грамота,
представителен плакет, с лика на Ботев и парична награда – една от 100
лева (голямата Ботевска награда) и шест от 50 лева. Същите бяха
осигурени и финансирани от Училищното настоятелство. Гости на
тържеството бяха видни общественици и представители на научните
среди.

4. През м. април 2013 год. Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство организира провеждане на кампания „Дарителски кръг“. На
събитието бяха представени четири училищни проекта:
- Финансиране на създаването на Летописната история на училището, - Финансиране на закупуване на спортни съоръжения,
- Финансиране на пленер „Арт Пристан“ и
- Финансиране на технологичното обновяване и ремонт на класна стая
№ 40.
Всеки от проектите бе подпомогнат от съмишленици, а Фондация
„Обществен фонд – Русе“, в партньорство с Фондация за развитие на
граждански инициативи направиха дарение – равно на събраните в кампанията
средства (удвоиха всеки дарен лев).
В резултат на проведената кампания, по описаният принцип, бяха събрани
общо 18 373 лева, които по волята на дарителите финансираха четирите проекта
както следва:
a. „Арт пристан Русе“ – 3 667 лева.
b. „Спортни съоръжения“ – 2 090 лева.
c. „Обновяване на класна стая № 40“ – 9 044 лева.
d. „Летописна история на училището“ – 3 572 лева.
5. През периода м. януари – м. септември 2013 Училищното настоятелство
организира пътуваща изложба на творбите от „Арт пристан 2012 год.“ в
пет града на България. Бе направена експозиция в Сталична митница,
където на благотворителен търг бяха събрани 600 лева. Същите послужиха
за финансирането на проекта за реновиране на класна стая № 40.
6. През м. септември 2013 год. се проведе Втори детско-юношески пленер
„Арт Пристан“, на който участваха деца от България и Румъния. Към
художниците, тази година се присъединиха и фотографи. Творбите бяха
показани на русенската общественост в MALL RUSSE, а някои от тях бяха
включени в документацията за участие на град Русе по проекта за
представянето на града като кандидат за европейска столица на културата
2019 година.
7. През лятната ваканция Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство със свое решение финансира и организира ремонта,
преобзавеждането и оборудването на класна стая № 40 с нови мебели и
техника, която позволява обучение по математика и чужд език с нови
интерактивни методи.

8. На 15 Ноември 2013 год. Училищното настоятелство организира
представянето на русенската общественост том 1 от Летописната история
на Мъжката гимназия, обхващащ периода 1838 -1950 година.
Равносметката от всички реализирани усилия за учебната 2012/2013 г. ,
считано до 30 ноември 2013 г. е, че Съветът на настоятелите на
Училищното настоятелство е събрало от доброволни дарения и спечелени
проекти 31 603 лв., с които е финансирало представените дейности.
С признателност и благодарност за разбирането и щедростта се обръщаме
към всички наши дарители, които се включиха мотивирано за реализиране на
идеите и целите, които си е поставило Училищното настоятелство.
Ние ще продължим да даваме пълна информация за всички наши инициативи
и намерения, защото твърдо вярваме, че ще имаме успех само, ако сме заедно за
изграждане на гражданско поведение у възпитаниците на училището, за да се
утвърдят като самостоятелни личности.
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