УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, ВЪЗПИТАНИЦИ
И ПРИЯТЕЛИ НА 12. СУ „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ”
Още от учредяването си през 2006 г. Училищното настоятелство при
12. СУ „Цар Иван Асен ІІ” е преди всичко кауза – с обединени усилия и
воля, желания и възможности и в тясно сътрудничество с училищното
ръководство да създадем добра учебна среда и осигурим съвременни
средства и условия за образованието и възпитанието на нашите деца. И тъй
като повечето от вас по-късно станаха част от училищната общност,
решихме да представим резултатите от дейността на Училищното
настоятелство през последните 12 години.
За ремонти на класни стаи, кабинети и коридори, включващи циклене
и лакиране на паркет, шпакловка и боядисване на стени, тавани и врати
настоятелството е осигурило 58 215 лв.
За ремонт на големия физкултурен салон и прилежащите към него
съблекални, тоалетни и бани – 19 728 лв.
За основен ремонт на оградата на училищния двор – 15 166 лв.
За оборудване на класните стаи и кабинетите с маси, столове,
шкафове, бели дъски и щори – 59 536 лв.
За закупуване на компютърни конфигурации и оборудване на
мултимедиен кабинет – 11 808 лв.
За закупуване и поддръжка на друга техника – копирни машини,
проектори, касетофони, CD player и озвучителна уредба – 22 318 лв.
За закупуване на книги, учебнa литература и други дидактически
материали и абонамент за периодични издания – 13 684 лв.
За провеждане на училищни мероприятия, участия в национални
кръгове на олимпиади и състезания, подпомагане на социалнослаби ученици
и абитуриенти и награди за изявени ученици – 8 245 лв.
По инициатива на Училищното настоятелство и с вноска от 500 лв. от
негова страна беше изработен барелефът на цар Иван Асен ІІ.
През предстоящата 2019-та година 12. СУ ще навърши 60 години.
Училищното настоятелство е готово да подкрепи всички инициативи на
училищното ръководство, учителската колегия и Ученическия съвет за
отбелязване на годишнината. Включете се и вие – с идеи, организационен
опит, материална и финансова подкрепа! Вярвам, че постигаме повече, само
когато обединим усилията и възможностите си!
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