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Mисия
Настоящият състав на Родителския
Съвет се обединява около общата
си цел да подпомага и обогатява
дейността на Българското Училище
в Атланта. Вярваме, че чрез активно
сътрудничество между родители,
учители и ученици, се постига найблаготворната среда за
разгръщане потенциала на всяко
дете.
Визията ни за добре свършена
работата ще се основава на
следните фундаментални
ценности:





Фамилия/ Семейство
Любов към
Академията
Шанс – Осигуряване на достъп
до най-полезните и необходими
ресурси за изграждане на
уверени и проспериращи деца.

Гергана
Иванова
Председател

Гери е щастлива майка на две
будни момченца. Отглежда ги
заедно със съпруга си Женя,
молдовец, в красивите
предградия на Алфарета. С
радост участва в множество
училищни инициативи в
стремежа си да възпита у
децата любов и нестихващ
интерес към знанието.

отец
Даниел Илиев
Зам. Председател
Отец Даниел живее в Америка
заедно със съпругата си
пезвитерa Йоана от 2010 година.
Имат три деца - Николай (5г.),
Давид (4г.) и Иоан (1г.).
Православен свещеник e към
църквата св. Мария Египетска и
същевременно с това работи
като ръководител проекти към
Novelis. Притежава магистърска
степен по микроикономика от
университета Hohenheim,
Stuttgart.

Наталия Щъркова Иванова
Касиер

Натали по професия е stay-athome-mom, като усърдно работи
в насока това скоро да се
промени. Има две дъщериВанеса на 8г. и Лея на 4г., които
се справят доста добре с
говоренето на български език. В
свободното си време обича да
организира и извършва всякакви
ремонтни дейности в къщи с
подкрепата на съпруга си.

Мирослава
Дермишкова
Зам. Касиер

Мира е майка на две
момичета на 9 г. и на 6 г. . От
близо 4 години живее в Атланта
със семейството си . От скоро е
заместник директор в детска
градина. Свободното си време
обича да прекарва сред
природата заедно със своите
близки.

Николай Николов
Контрольор
Ники е горд татко на три чудесни
деца, родени в Атланта. Мишо е
в 3-ти клас а Дани в 1-ви.
Малката им сестричка Софи
скоро ще почне по стъпките на
батковците си да ходи с
удоволствие на българско
училище. Децата получават
страхотна подкрепа от немската
половинка на Ники - Илка
Николова. Тя преподава в
немското училище в Мариета и
е съпричастна с изучаването и
на двата родни езика у дома и в
школото.

Доника БайчеваПаркър
Секретар
Доника е деен и креативен
родител и професионалист.
Вярва, че всичко е постижимо
щом човек си постави цел и я
следва - от научаването на
български език от нашите
деца до бягането на маратон,
до професионалните успехи.
Със своите свежи идеи и
филологически подход, тя
допринася за оформянето на
един всеобхватен и
мултифункционален екип.

За Контакти и
Допълнителна
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