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КОМИСИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ 

1. Предмет и поле на приложение  

 

Комисията на училищния стол е отговорна за функционирането на училищния стол във 

френското училище „Виктор Юго” в София.  

По тази причина, тя преглежда предложените от фирмата за хранене менюта от диетична 

и техническа гледна точка, тяхното съответствие с българските и европейските стандарти и 

спазването на договорните споразумения. Комисията също така е упълномощена да разработва и 

прилага система за подходящ контрол, за да се гарантира високо ниво на хигиената и максимална 

безопасност на храните в стола. Също така тя се занимава с правилното протичане на обедната 

почивка. 

Комисията на училищния стол изпълнява функцята на експертен орган в училище  и работи 

върху стратегическите предложения за промяна относно въпроси, свързани с училищния 

стол, които впоследствие се предлагат на Административния Съвет за валидиране.  

 

2. Състав на Комисията на училищния стол 

  

Комисията се състои от: 

- един представител на дирекцията, 

- медицинска сестра 

- представител на фирмата, 

- представители на родителите на ученици, 

- един представител на Административния Съвет, 

- представители на ученици, 

- един възпитател и/или помощник учител от детската градина 

 

 

2.1 Представители на родителите на ученици  

 

Освен представителя на Административния Съвет, 2 родители, представляващи всеки 

отделно ниво (нач. уч., горен курс) могат да бъдат членове на комисията на училищния 

стол. Записването е необходимо в началото на учебната година, а мандатът е валиден за 

една учебна година.  

Първият родител записан за ниво ще бъде автоматично избран за член на комисията. 

Вторият записан родител ще бъде заместник и ще участва в заседанието на комисията в 

случай на отсъствие на тиуляра.  
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Незаписаните родители няма да могат да присъстват на срещи, но ще могат да изпращат 

всичките си коментари, предложения или въпроси в писмен вид на комисията, която ще  отговори  

след разглеждане на въпроса по време на месечната среща.  

 

2.2 Представители на ученици 

 

2 ученици от горния курс (колеж / лицей) могат да участват в заседанието на комисията. Те 
се избират от дирекцията за всяка среща на комисията.  
 

3. Роля на Комисията 

 

Комисията: 

- преглежда /проучва, предлага, модифицира и валидира/утвърждава предложените от 

фирмата менюта  

- взима под внимание коментари на родителите в писмен вид 

(commissionrestauration@vhugo.org) и с цел бъдещи промени във функционирането  

-  подготвя конкурс и съветва АС при избор на доставчик за храна  

- пише и изменя вътрешния правилник на стола и го представя за валидиране от АС преди 

публикуването му на интернет страницата на училището 

 

Комисията се събира веднъж в месеца. Всяка среща започва с отчет за миналия месец.  

Изслушват се всички коментари, направени от членовете.  

 

График на месечните срещи: 

- Доклад за дейността за миналия месец, включващ анализ на брой хранещи се в стола, 

качеството на храната и нивото на одобрение на предишното меню от хранещите се, както 

и евентуални инциденти. 

- Анализ на коментари и предложения от страна на родители, ученици, персонал и фирма 

- Преглед и валидиране на менюто за следващия месец. Предложенито за меню ще бъде 

изпратено до всички членове на комисията минимум 2 дни преди срещата.  

- Разни 

 

Протоколите са архивизирани в класьор „комисия на училищния стол”. 

 

4. Свързани документи 

 

- Състав на комисията на училищния стол (достъпен на сайта на училището) 

- Вътрешен правилник на стола (достъпен на сайта на училището) 

- Протоколи от заседания на комисията (достъпни в училището) 

- Месечно меню (достъпни на сайта на училището) 




