ПЛАН-ГРАФИК
за изпълнение на Програмата за дейността
на УН към 23 СУ през учебната 2019/2020 г.

Основните цели на училищното настоятелство са насочени към развитието на
учебното дело чрез обединяване на родителската общност, преподавателския състав,
ръководството на училището, общински и държавни органи и организации,
неправителствени организации и всички, съпричастни към просветното дело. За
изпълнението на тези цели и във връзка с изпълнение приоритетите в дейността на УН
към 23 СУ ще бъдат извършени следните дейности:
1. Подпомагане откриването на Новата 2019/2020 учебна година.
Отг.: УС на УН, класни ръководители и училищно ръководство
Срок: септември 2019 г.
2. Осигуряване на лекар в 23 СУ
Отг.: П.Петков, касиер УН
Срок: от септември месец на учебната 2019/2020г.

3. Осигуряване на награден фонд за районните и градски първенства
Отг.: преподаватели ФВС
Срок: месец ноември 2020 г.
4. Подпомагане на ремонтни дейности през летния период
Отг.: П.Петков, касиер УН
Срок: май-юни месец на учебната 2019/2020 г.
5. Изготвяне на програма за съвместни дейности между учениците и
родителите в 23 СУ по национални и европейски проекти за учебната
2019/2020 г.
Отг.: Йоана Павлова, УН
Срок: постоянен
6. Организиране на Ден на отворените врати, посветен на изучаваните в 23
СУ чужди езици през м. април 2020 г.
Отг.: председател УН
Срок: 30.04.2019 г.

7. Организиране на различни мероприятиясвързани с 70 годишнина от
създаването на 23 СУ „Ф. Жолио – Кюри“.
Отг.: УН съвместно с ученически съвет на 23 СУ , В. Вълкова и всички
преподаватели,
Срок: 30.04.2019 г.
8. Организиране и провеждане на Юбилеен концерт - 70 години 23 СУ „Ф.
Жолио – Кюри“ на училищни концерти на хореографските паралелки в 23
СУ.
Отг.: УН – съвместно с ученически съвет на 23 СУ, Училищно ръководство,
всички преподаватели
Срок: 30.04.2019 г.
9. Организиране на училищни концерти на хореографските паралелки в 23
СУ
Отг.: Галя Христова
Срок: за учебната 2019/2020 г.
10.Организиране на концерт - 15 години хореографски паралелки в 23 СУ.
Отг.: Галя Христова, В.Будинов, УН, В. Вълкова
Срок: март/април 2019/2020 г.
11.Участие на УН в разработваните от 23 СУ национални и международни
проекти и програми.
Отг.: Председател на УН, И.Вълкова
Срок: постоянен
12.На заседание на СН на УН да се отчита разходването на финансовите
средства на настоятелството за изтеклия период.
От.: П.Петков, касиер УН
Срок: постоянен
13.Организиране гостуването на театрални постановки и други културномасови прояви в 23 СУ.
Отг.: класни ръководители, родители
Срок: постоянен
14.Подпомагане обучението по БДП
Отг.: И.Вълкова, председател УН
Срок: постоянен

15.Организиране на групова застраховка „Злополука” за учениците и
преподавателите от 23 СУ „Фр.Ж.Кюри”
Отг.: П.Петков, касиер УН, председател УН
Срок: м.ноември 2019 г.

