Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“,
гр. София, район „Младост“, ул. „Бъднина“ № 17

ПРОТОКОЛ № 2/13.02.2020 г.
за проведено заседание на Обществения съвет към детска градина № 188 „Вяра,
Надежда, Любов“

Днес, 13.02.2020 год., в 16.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на Обществения съвет
към детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“.
На събранието присъстваха 5 (петима) членове на Обществения съвет и директорът
на детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“.
Всички присъстващи на заседанието членове на Обществения съвет са регистрирани
в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.
Заседанието протече по предварително обявения от председателя на Обществения
съвет дневен ред, както следва:
1. Изслушване на отчета на бюджета на ДГ 188 „Вяра, Надежда, Любов“, гр. София за
периода от м. 10.2019г. – м. 12.2019г.;
2. Изслушване на отчета на Педагогическия съвет за периода от м. 09.2019г. –
м.02.2020г.;
3. Изслушване на отчетa за дейността на Обществения съвет през изминалата учебна
2018/2019 год.;
4. Утвърждаване на избраните от учителите учебни помагала и комплекти, които се
предоставят за безвъзмездно ползване на децата от подготвителни групи за учебната
2020/2021 год.;
5. Обсъждане на предстоящите дейности за периода м. 02.2020г. – м. 05.2020г.,
организирани от ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, гр. София;
6. Разни.

По т. 1 от дневния ред, г-жа Надежда Гоцева (председател на Обществения съвет)
даде думата на г-жа Славка Костова (директор на детската градина).
Г-жа Сл. Костова подчерта, че на всяко тримесечие отчетите по изпълнение на
бюджета се публикуват на страницата на детското заведение. Обобщи най-важните аспекти
в отчета: „Нямахме реализирани задължения, а преходен остатък от около 28 000 лв.
Предплатихме част от предстоящия отоплителен сезон на 2020 година. Успяхме да
увеличим заплатите на персонала в детската градина, съобразно клаузите на Колективния
трудов договор. Според законовите изисквания се осигурява и работно облекло на
работещите. И тази година отделихме средства за текущи ремонти, но парите не са
достатъчни за всичко, което ни се иска да направим. Напр.: Искаше ни се да имаме повече
уреди за двора, както и да подменим плочките, но за сега не достигат средства за това. През
изминалата година имахме проблеми, свързани с осигуряване на мляко и плодове по
програмата „Училищен плод“, но с облекчение мога да ви съобщя, че тази година работим
по програмата. Тя е важна за нас, защото облекчава бюджета ни.“
Г-жа Н. Гоцева даде думата на членовете на Обществения съвет за въпроси и
изказвания по направения отчет.
Г-жа Светла Пашова изказа мнение, относно ремонтите в двора на детската градина:
„Може би, приоритетно трябва да се подменят плочките в двора, защото са в много лошо
състояние и впоследствие да се подменят и обогатяват уредите за игра. Разбира се, при
финансови възможности за подобни дейности.“
Г-жа Н. Гоцева предложи да се премине към гласуване. След проведеното гласуване
за приемане отчета на бюджета на детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, се
получиха следните резултати:
Брой гласове „За“ – 5 (петима) членове;
Брой гласове „Против“– няма;
Брой гласове „Въздържал се“ – няма.

По т. 2 от дневния ред, г-жа Гоцева даде думата на г-жа Сл. Костова да запознае
Обществения съвет с проведените заседания на Педагогическия съвет и взетите на тях
решения.
Г-жа Костова информира Обществения съвет, че до момента са планирани и
проведени 3 (три) заседания на Педагогическия съвет. На заседанията са разгледани и
приети входящите нива на децата по групи, както и междинна диагностика на детското
развитие. „Непрекъснато се стремим да подобряваме грижите и качеството на обучението
на децата, които посещават детската градина като подобряваме не само средата, но и
квалификацията на педагогическия и непедагогическия персонал. Тази година изтичат
договорите на ДОД в детското заведение, ето защо сме направили оферта за провеждане на
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конкурси в сайта на Столична община. При провеждане на конкурсите ще бъде поканен и
представител на Обществения съвет. В началото на другата учебна година ще се проведе
атестация на учителите, за което също ще е необходимо представителство на член на
Обществения съвет. Относно приема на деца от яслена възраст в яслена група ще се приемат
20 деца по общ ред и 3 деца със СОП или хронични заболявания, а в градинска група – 23
деца по общ ред, 3 деца със СОП и 3 деца с хронични заболявания.
Г-жа Гоцева даде думата за въпроси и мнения.
Г-жа Пашова зададе въпрос: „Ако се наблюдава ниска посещаемост на децата, не се
ли отпускат допълнително 10 места за нов прием?“
Г-жа Костова отговори, че се спазват административни процедури, а именно: „В два
последователни месеца да е констатирана ниска посещаемост. Внася се докладна за това до
Столичния общински съвет и се изчаква решението му на последваща негова сесия.
По т. 2 не постъпиха други въпроси и мнения. Г-жа Гоцева предложи на членовете на
Обществения съвет да гласуват за приемане отчета на Педагогическия съвет за периода м.
септември 2019 г. – м. февруари 2020 г..
След проведеното гласуване за приемане отчета на Педагогическия съвет за периода
м. септември 2019 г. – м. февруари 2020 г., се получиха следните резултати:
Брой гласове „За“ – 5 (петима) членове;
Брой гласове „Против“– няма;
Брой гласове „Въздържал се“ – няма.

По т. 3 от дневния ред, г-жа Н. Гоцева запозна присъстващите, че са проведени три
заседания през изминалата учебна 2018/2019 година. На тези заседания членовете са се
запознали с работата и проблемите на детското заведение, с вземаните решения и
извършените дейности за отглеждане и обучение на децата от предучилищна възраст. В
заключение би могло да се подчертае, че ръководството на детската градина (г-жа Сл.
Костова – директор, и Педагогическият съвет) се стремят да „правят“ най-доброто за децата.
По т. 3 не постъпиха други въпроси и изказвания. Г-жа Гоцева предложи да се
гласува приемане отчета на Обществения съвет за изминалата 2018/2019 год.
След проведеното гласуване, се получиха следните резултати:
Брой гласове „За“ – 5 (петима) членове;
Брой гласове „Против“– няма;
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Брой гласове „Въздържал се“ – няма.

По т. 4 от дневния ред, за утвърждаване на избраните от учителите учебни помагала
и комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата от подготвителни
групи за учебната 2020/2021 год., г-жа Гоцева даде думата на г-жа Костова.
Г-жа Костова запозна Обществения съвет, че изборът на учебни помагала се осъществява
от учителите и се обсъжда с родителите в съответните групи. И в настоящия момент
присъстващите могат да се запознаят с комплектите на учебни помагала на различни
програмни системи от различни издателства и да изкажат мнения и предложения за
предстоящия избор на помагала за подготвителните групи през 2020/2021 год. Учителите
на бъдещата трета група са се спрели на програмна система „Златно ключе“ на издателство
„Бит и техника“, а екипите – учители на бъдещите четвърти групи, са избрали програмна
система „Чуден свят“ на издателство „Просвета“ и „Златно ключе“ на издателство „Бит и
техника“.
Г-жа Йоана Христова заяви: „Имам доверие на екипа от учители за избора на учебните
помагала, доказателство за това е работата им с нашите деца през изминалите години.“
Г-н Борис Божиков подкрепи г-жа Христова: „Аз също се доверявам на учителите, защото
досега на са ни подвели с направените от тях избори на помагала.“
Г-жа Светла Пашова: „Аз лично харесвам програмна система „Чуден свят“ на издателство
„Просвета“, но подкрепям избора на учителите.“
По т. 4 не постъпиха други мнения и изказвания. Г-жа Гоцева предложи на
присъстващите да гласуват за утвърждаване избора на учителите за учебни помагала и
комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата от подготвителни
групи за учебната 2020/2021 год.
След проведеното гласуване, се получиха следните резултати:
Брой гласове „За“ – 5 (петима) членове;
Брой гласове „Против“–няма;
Брой гласове „Въздържал се“ – няма.

По т. 5 от дневния ред, за обсъждане на предстоящите дейности за периода
м.02.2020г. – м.05.2020г., организирани от ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, г-жа Гоцева
предостави думата на директора на детската градина – г-жа Сл. Костова.
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Г-жа Костова информира присъстващите, че през месец февруари ще се проведат
открити ситуации пред родителите – в първите и втора групи по образователно направление
„Околен свят“, а в третите и четвърта група – по образователно направление „Български
език и литература“. През м. март предстоят провеждане на пролетни празници във всяка
група. През м. април ще се проведат открити ситуации – добри практики. А в края на
учебната година ще се проведе спортен празник. Закупени са нови костюми за мажоретки.
Летният лагер тази година ще се проведе в началото на м. юли на Слънчев бряг.
Г-н Б. Божиков попита каква е причината да се работи с фирма „Национал Турс“.
Г-жа Костова отговори: „Разгледахме всички предложени ни оферти и избрахме найдоброто. Може да се убедите в това.“
По т. 5 не бяха изказани други мнения и не бяха направени предложения. Г-жа Гоцева
предложи членовете на съвета да гласуват приемане на предстоящите дейности за периода
м. 02.2020 г. – м. 05.2020 г., организирани от ДГ № 188.
След проведеното гласуване се получиха следните резултати:
Брой гласове „За“ – 5 (петима) членове;
Брой гласове „Против“– няма;
Брой гласове „Въздържал се“ – няма.

По т. 6 от дневния ред, г-жа Гоцева даде думата на членовете на Обществения съвет
за въпроси и мнения, които не са включени в дневния ред на настоящото заседание.
Г-жа Светла Пашова посочи, че е забелязала грешка (вероятно техническа) в сайта на
детската градина, а именно: две от учителките са посочени като медицински сестри.
Г-жа Костова: „Благодаря Ви, ще го коригираме!“
Г-жа Йоана Христова попита кой месец децата ще бъдат в друга детска градина.
Г-жа Костова отговори, че тази година през месец юли децата ще посещават друго
детско заведение – ДГ № 70 „Пролет“.
Г-жа Св. Пашова изказа благодарност на директора на ДГ – г-жа Костова, за избора
на младата учителка, г-ца П. Георгиева. „Удовлетворени сме от работата на г-ца Георгиева,
от старанието и вниманието й към децата!“
Г-жа Йоана Христова изказа удовлетворението си от работата на г-жа Калдъшева,
също млад учител.
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Г-н Б. Божиков изказа своето задоволство от работата на г-жа Трайкова в четвърта
група. „Г-жо Костова, имате нашата подкрепа за всичко, което правите за децата!“
Г-жа Костова благодари на всички за добрите думи. „Надяваме се взаимно да си
помагаме, за да работим в името и за спокойствието и благоденствието на децата!“

На основание на резултатите от проведеното гласуване, Общественият съвет към
детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов “ взе следните решения:
1. Прие отчета на бюджета на ДГ 188 „Вяра, Надежда, Любов“, гр. София за периода
от м. 10.2019г. – м. 12.2019г.;
2. Прие отчета на Педагогическия съвет за периода от м. 09.2019г. – м. 02.2020г.;
3. Прие отчетa за дейността на Обществения съвет през изминалата учебна 2018/2019
год.;
4. Утвърди избраните от учителите учебни помагала и комплекти, които се
предоставят за безвъзмездно ползване на децата от подготвителни групи за учебната
2020/2021 год.;
5. Прие предстоящите дейности за периода м. 02.2020г. – м. 05.2020г., организирани от
ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, гр. София.
След изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет към детска
градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ бе закрито.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Тодорка Чобанова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:
/Надежда Гоцева/
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