Български културен и образователен център в Еврорегион „Маас-Рейн“

ПРОТОКОЛ
От Общо събрание на Български културен и образователен център еврорегион Маас-Рейн
Bulgarisches Kultur und Bildungszentrum Euregio e.V
29.08.2020 година, Weststraße 116, Kohlscheid Herzogenrath

Начало: 17:12 часа

1.

Определяне на кворум за избирателна и регулативна оценка на събранието според
дружествения кодекс - Общото събрание на Български културен и образователен център
еврорегион Маас-Рейн бе открито на 29.08.2020 г. в 17:12 часа. След направена проверка на
кворума бе установено, че кворум има, тъй като физически присъстват или са представени с
пълномощно 22-ма от активните членове на Сдружението.

2.

Въведение и обобщение на изминалата година. Отзиви от родители. – Председателят на
Сдружението Добромир Машев представи изминалата учебна година и мероприятията,
случили се през нея:
2.1. Преместване в ново помещение – Председателят изказа специални благодарности на
всички, включили се в преместването и в ремонта на новонаетите помещения. Отчетен
беше приносът на г-н Атанас Колев в ремонтните дейности и осигуряването на чинове и
столове за училището, като той следва да бъде отличен с грамота от дружеството „Бронзов Булгар“.
2.2. Прекъсване на учебните занятия заради обстановката с корона вируса и наложилото
се онлайн обучение. Отчетени бяха плюсовете и минусите, както и фактът че училище „Св.
Княз Борис I“ беше единственото българско училище в Германия, което приключи
присъствено 2019/2020 учебна година.
2.3. Провеждане на конкурса по четене „Аз Буки Веди“, на който сдружението беше
домакин. Събитието се състоя онлайн, заради забраните за събирания. Въпреки
предизвикателствата, конкурсът премина успешно при участието на 48 деца от 5 държави.
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През 2021 година Дружеството отново е домакин и ще посрещне учениците от първи и
втори клас, желаещи да четат на български език, на живо в Ахен.
3.

Финансов отчет 2019 – 2020 година – Председателят Добромир Машев запозна
присъстващите с текущото финансово състояние на дружеството, както и с необходимите
средства през идната учебна година. Отчетен беше повишеният размер на наема за
помещенията, както и липсата на проведени събития за генериране на допълнителни
средства (отбелязване на Гергьовден, Денят на интеграцията в Ахен, спонсорство от
Sparkasse).
3.1. Sparkasse възможност - Председателят отново напомни на присъстващите за
възможността, която предлага Sparkasse – всеки новопристигнал студент / българин в
Ахен, при откриването на лична сметка в Sparkasse следва да попълни специален
формуляр, с който автоматично банката дарява на дружеството 100 евро. Формулярът ще
бъде изпратен до всички членове и съмишленици на сдружението с апел те да
популяризират сред свои близки и познати тази възможност за получаване на средства.
3.2. Учителски възнаграждения – На учителите се полагат по 720 евро на годишна база за
обезщетение при полагане на доброволен труд. Г-н Машев изказа специални
благодарности за учителския екип за безкористната работа.
3.3. Представяне на Дружеството за събиране на дарения – Ще бъде изготвено и
разпратено до членовете и съмишлениците специално представяне на дружеството с цел
то да бъде предоставено пред управителите / собствениците на различни фирми, които
биха могли да направят дарение, за да получат облекчение при данъчното си облагане.

4.

Структури в организацията и свободни позиции
4.1. Родителски съвет - Единодушно при гласуване беше освободен Родителския съвет,
избран на предишното ОС в състав: Елица Колева, Мария Рангелова и Николай Колев.
Председателят на сдружението предлага отново Николай Колев за водеща фигура в
Родителския комитет. С единодушно гласуване предложението е прието. Г-н Колев
предлага Ана Пенчева и Красимира Неделчева за членове на комитета, след като г-жа
Мария Рангелова и г-жа Елица Колева отказаха да се кандидатират за следващата година
поради лични ангажименти. След гласуване с пълно мнозинство от присъстващите в
състава на Родителския комитет бяха избрани предложените от г-н Колев г-жа Пенчева и гжа Неделчева.
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4.2. Управителен съвет – Мандатът на органа е за още една година и остава в същия
състав. Председателят г-н Машев апелира присъстващите от сега да мислят за кандидатура
за следващ председател на дружеството.
4.3. Финансов надзорник – г-н Тодор Тодоров управлява финансите на дружеството и за
негов надзорник по предложение на г-н Машев, единодушно беше избрана Цветанка
Драгошинова.
5.

/

6. точка
Планиране на настъпващата учебна година и дискусия относно протичането на учебните
занятия:
5.1. / 6.1. Промени в учебния план – Предвид че през новата учебна година групите с деца
са 6, а стаите в училището са само 4, се налага промяна в учебния план. Председателят
Добромир Машев предложи на присъстващите занятията да останат само в един ден, като
децата бъдат разделени в две смени. Премина се към гласуване дали учебният ден да
бъде събота или неделя. Резултати от гласуването:
Събота – десет (10) гласа „ЗА“
Неделя – девет (9) гласа „ЗА“
Въздържали се – седем (7) гласа
С един глас повече беше решено учебният ден да остане събота.
Последва дискусия за плюсовете и минусите от промяната на учебния ден. Всички
родители ще получат по електронната поща план на учебните занятия със съответните
часове за първа и втора смяна.
5.2. / 6.2. Представяне на учителския екип – Г-н Машев представи пред присъстващите
родители новата учителка Невена Русева и тя разказа за своя педагогически опит при
работа с деца. Г-жа Русева ще преподава на четвърти клас през учебната 2020/2021
година. Останалите класове ще бъдат водени от съответните учители:
- Първи клас – Александрина Колева
- Втори клас – Нина Йорданова
- Трети клас – Александрина Колева
- Четвърти клас – Невена Русева
- Пети-шести клас – Виктория Москова
- История на България – Тодор Тодоров
- География и икономика на България – Добромир Машев
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Стана ясно, че първият учебен ден ще е на 12.09.2020 г. Тогава новодошлите деца ще направят
кратък входящ тест, за да бъде определено нивото им и да се прецени дали класовете, в които са
разпределени, са най-подходящите за тях. На 19.09. всички останали ученици ще получат тест
„Входно ниво“, а домашните ще бъдат изпращани по мейл от всеки учител, както до сега.
5.3. / 6.3. Членски внос и допълнителни средства – След кратка дискусия стана ясно, че
членският внос няма да бъде променян, но Председателят г-н Машев за пореден път
призова присъстващите да обмислят варианти за отдаване на помещенията на училището
през седмицата или за получаване на дарения и допълнителни средства.
7. Учебен план 2020/2021
Поради съществуваща вероятност учебните часове отново да бъдат прекратени заради
втора вълна от корона вирус, бяха обсъдени варианти за протичане на учебните часове:
7.1. Учене онлайн - Г-н Машев уведоми родителите, че в случай на повторно затваряне на
училищата на територията на Германия, ще получат инструкции за работа с платформата
Zoom. Родителите трябва да имат инсталирана What`sApp апликацията. Всеки учител ще
направи група на родителите на своя клас, за да може комуникацията да става бързо, да се
уговарят предварително учебните часове, както и да се изпращат линковете за
виртуалните класни стаи. Предложенията бяха единодушно приети.
7.2. Предпазни мерки – в условията на пандемия беше единодушно решено, че деца с
температурни състояния няма да бъдат допускани в сградата на училището. Екипът на
училището ще продължи да спазва и прилага мерките за безопасност – почистване и
дезинфекция на класните стаи, чиновете, столовете; спазване на дистанция и др.
7.3. Създаване на библиотека към училището – Г-жа Невена Русева предложи своя син
Калоян за библиотекар. Закупени са книги или са предоставени от различни родители,
като има заглавия за малки и големи. В специална тетрадка ще бъде записвано кой кое
заглавие заема и съответния срок. Библиотекарят ще води книгите на отчет.
8. Празници и извънучебна дейност 2020/21
8.1 Тематични събирания и празници – обстановката е непредвидима, но Председателят г-н
Машев сподели с присъстващите, че на 18.09. на вече познатата на всички грил поляна в Ахен ще
бъде направено събиране за всички деца и родители. Допълнителна информация ще бъде
разпратена до всички на електронната поща.
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8.1.1 Коледен празник – 16 декември - ще бъде под формата на тържество, на
което ще присъстват не само родители и членове на Сдружението, но и други
гости. В него отново ще вземат участие всички деца.
8.1.2 Баба Марта – по традиция ще бъде направена работилница както за
мартеници, така и за кукерски маски и различни пролетни украси и сувенири
8.1.3 Великден – Спрямо времевите възможности ще се проведе работилничка за
боядисване на яйца и за месене на козунаци.
8.2 Мероприятия извън учебната програма
8.2.1 Карнавал/ Кукери - През 2021 г. Карнавал в Ахен няма да има, затова ще се помисли
за вариант след направата на кукерските маски за тяхното представяне.
8.2.2 Гергьовден – Ако обстановката позволява, фолклорният фестивал ще бъде
организиран отново от предварително определени работни групи и всяка инициатива ще е
полезна.
8.2.3 Международен конкурс по четене за 1 и 2 клас – Ще бъдат избрани деца, които да
представят неделното училище на конкурса. С тях ще се работи допълнително, за да се
усъвършенстват уменията им да четат.
8.3. Творчески курсове извън учебната програма: Курсовете ще бъдат срещу заплащане
8.3.1. Уроци по пиано – 30 мин. срещу 15 евро. - уроците ще води Йорг Рьомгенс на немски език,
като времето ще бъде уговаряно допълнително със заинтересованите деца и родители.
8.3.2. Курсове от Мария Рангелова – между 45 – 60 мин. - 10 евро. за деца на възраст от 4 до над
12 години:
- Моделиране с пластилин за най-малките / Работа със солено тесто за по-големите
- Рисуване както на основни форми, така и запознаване с основни техники
- Плетене на една и на две куки
Детайлно описание на курсовете родителите ще получат по електронната поща. Апелът на г-н
Машев е да бъдат поканени и външни деца – родителите да разпространят информацията за
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курсовете до свои приятели, познати, съученици на децата, за да могат курсовете да се превърнат
в допълнителен източник на средства за дружеството. Заплащаната от родителите цена ще остава
в полза на училището – преподавателите даряват от своето време за сдружението.

9. Други теми за дискусия
- Беше напомнено от Елица Колева уеб сайтът на Сдружението да бъде включен в платформата
https://www.schulengel.de/ с цел получаване на допълнителни приходи.

Настоящият протокол ще бъде разпратен до всички активни членове на Сдружението. Към него
ще бъдат приложени и следните документи:
- Финансов отчет за изминалата 2019 година
- Подробен учебен план за 2020/2021 година
- Разписание на часовете по смени и разпределение на класовете
- Информация за предстоящото събиране на 18.09. в Ахен на грил поляната
- Кратко представяне на Сдружението с цел набиране на допълнително финансиране
- Описание на извънучебните курсове

Водил протокола:

Александрина Колева .................................................................
29.08.2020г.

info@bg-euregio.de
www.bg-euregio.de/
http://www.facebook.com/BKBZ.Euregio.Bulgaria

