ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ СОУ”Н.ВАПЦАРОВ ЗА ПЕРИОДА 09.2012- 09.2014г.
Дейности
Разходи по дейности
1.Разходи през учебната 2012/2013г
1.1Разходи за регистрацията на новото настоятелство
1.2.Подготовка за новата учебна година-латекс, бои,
лакове и др.материали
1.3.Организация, провеждане и награди за литературния
конкурс”За него живота, направил бих всичко”
1.4.Благотворителна инициатива на Ученически
парламент- дарение за деца в неравностойно положение
1.5.Подпомагане участието на ученичката Николета
Данчева Диитрова от VІІа клас в национално състезание
1.6.Поемане на част от разходите на ученичката Яница
Калоянова от ІVа клас и нейната учителка за участие в
Национално състезание
1.7.Организиране на пленер-хепънинг”Аз рисувам
зелена Силистра” послучай деня на планетата Земя
1.8.Закупуване на рекламни тениски с емблемата
училището на учениците от горен курс участващи в
похода „По стъпките на Таньо войвода
1.9.Закупуване на материали за състезанието на
учениците от среден курс послучай деня на Планетата
Земя
1.10.Подпомагане на г-жа Мара Костова- учител по
история за участието и в срещата при президента
послучай Деня на славянската писменост и книжнина
1.11-подпомагане на 13 ученика от среден курс за
участие в национална олимпиада по история
1.12.Материали за декор на концерт на балет
„Мечтание”
1.13.подпомагане на Александър Руменов от ІVа клас за
участие в международен музикален фестивал в гр.Ниш
–Сърбия- спечелил първо място за китара
1.14.По решение на УС на УН на касиера е изплатено
месечно възнаграждеение в размер на 30лв за 13 месеца
2.Разходи 2013/2014 учебна година
2.1.Поставяне на ламиниран паркет на сцената на
концертна зала
2.2.Материали за математическо състезание
2.3.завеси за трапезария на малките ученици
2.4.Рекламна кампания за І-ви клас
2.5.Организиране и награди за литературния конкурс
„За него живота направил бих всичко”
2.6.Участие в конкурс на Яница костадинова в
гр.Пловдив
2.7.Участие в китарен конкурс на Александър Събев-Vа

Сума лв.

315.10.10
280.00
259.00
20.00
70.00
152.50

316.17
50.00

32.30

70.00

260.00
13.00
96.00

390.00

1340.50
7.00
106.90
20.80
290.00
149.00
135.12

в гр.Кюстендил
2.8.Участие в състезание по английски език на
Александра Енчева и Николай Дечев в гр.Русе
2.9.Поставяне ограда на бюфета във фоайето
2.10.Разходи по организацията на концерта „20 години
балет Мечтание”
2.11.Медийна рекллама 2014/2015г.
2.12.Цветя за абитуриентите
2.13.Еднократни стипендии на абитуриенти съгласно
съвместен прокол с училищното ръководство
2.14.Закупуване тонер за рекламната кампания
2.15.Рекламни материали за кампанията по приема за
2014/2015г.
2.16.Почерпка на участващите ученици в състезание по
БДЛ
2.17.Отпускане на средства на социално-слаби деца от
Сребърна за автобусни билети- VІІІа клас
2.18.Курс на обучение на Габриела гоцева в гр.Бургас
2.19.Възнаграждене на касиера съгласно решение на УС
на УН
2.20.Месечни банкови такси от м.09.2012 до м.09.2014г.
Общо разходи: за двете учебни години
Приходи от членси внос за двете години
Остатък от минали периоди
Наличност в края на периода по сметка и в касата

Председател:
/Бл.Кирилова/

50.00
43.75
100.00
300.00
60.00
220.00
96.00
138.00
19.95
80.00
60.00
360.00
296.00
6197.37
7350.00
853.50
2005.63

