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НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ
СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 19/14.09.2017г.
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I. Общи положения:
1. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет и е в състав:
Председател: Донка Пиргова
Членове: Виктория Кирева
Александър Халачев
Резервен член - Златка Милчева
ІI. Цели на комисията:
Целите и задачите на комисията се изразяват и стимулиране на дарителството в
полза на ПМГ „Яне Сандански“, за създаване на трайни ценности в училището.
Създаване на прозрачни процедури за приемане и управление на даренията и на
отчетност за тяхното стопанисване. За стриктно спазване на волята на дарителите,
както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на
дарителството, с авторитета и доброто име или имуществените интереси на училището.
ІІI. Задачи:
1. Предприемане на адекватни и координирани действия за набирането на средства
от дарители в полза на училището.
2. Формиране на положително отношение към дарителството в полза на училището.
3. Да се следи за спазването на реда и условията за получаване на дарения, направени
от физически и юридически лица в полза на ПМГ „Яне Сандански“, както и
контрола при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята на
дарителите.
4. Оказване на морална подкрепа и консултиране на дарители за формите и начините
за предоставяне на дарения в полза на учебното заведение.
5. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори,
свързани с даренията и злепоставяне на ПМГ „Яне Сандаски“.
6. Средствата предоставени от дарители се приемат, завеждат и отчитат по
специален ред, установен за дейността на постоянно действащата в училището
Комисия по даренията.
7. При приемане на дарение да се посочи начина за финансиране на поддръжката и
експлоатацията на дарението.
ІІІ. График на дейностите:
1. Новите членове на комисията да се запознаят с основните разпоредби на Плана за
действие на комисията и Приложение №2 към Наредба №8 от 11.08.2016г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование.
Срок: месец октомври
Отг.: Председателят на комисията
2. Комисията огласява правилата за дарения на своя уеб-сайт.
Срок: месец септември
Отг.: председателят на комисията
3. Проучване на учениците, нуждаещи се от материална помощ.
Срок: месеци октомври, декември, април, май
Отг.: комисията
4. Във връзка с участие на училището в проекта на Америка за България за
изградения нов, съвременен мултифункционален център по природи науки и
математика, да се проучи необходимостта от средства за обогатяване
с
лабораторни и демонстрационни материали.
Срок: месец декември
Отг.: членовете на комисията и учителите по природни
науки
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5. Предприемане на действия за набирането на евентуални дарители, които да
подкрепят инициативи за обогатяване на интериора в класните стаи.
Срок: постоянен
Отг.: членовете на комисията
6. Съвместна дейност с индивидуални дарители, физически лица, юридически лица и
дарителски организации за подпомагане на даровити и на нуждаещи се ученици.
Срок: постоянен
Отг.: членовете на комисията
7. Предприемане на действия за набирането на евентуални дарители, които да
подкрепят различни училищни инициативи, конкурси, чествания и тържества.
Срок: постоянен
Отг.: членовете на комисията
8. В зависимост от характера и размера на дарението и значимостта му за общността
и ако не противоречи на волята на дарителя за опазване на тайна относно
дарението и личността на извършилия го, Комисията по даренията да предприеме
действия за популяризирането му.
Срок: постоянен
Отг. членовете на комисията
Председател:
Донка Пиргова, зам.директор АСД
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