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

ПРОТОКОЛ
№ 1/ 15.10.2019 г. за проведено заседание на Обществения съвет към детска
градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“

Днес, 15.10.2019 г., вторник, в 18.00 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 петима членове на Обществения съвет, директора на детска
градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ – г-жа Сл. Костова, и счетоводителя на детското
заведение – г-жа Ст. Шаламанова.
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. Обсъждане и приемане на отчета по изпълнение на бюджета на ДГ №188 “Вяра,
Надежда, Любов”, гр. София, за деветмесечието на 2019 г. /01-09.2019 г./;
2. Обсъждане и приемане на годишния план за дейността на ДГ № 188 “Вяра, Надежда,
Любов”, гр. София, за учебната 2019/2020 година;
3. Приемане на плана за дейността на Обществения съвет през учебната 2019/2020
година;
4. Избор на нови членове в Обществения съвет;
5. Разни.
По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения:
Г-жа Ст. Шаламанова /счетоводител на ДГ/ запозна членовете на Обществения съвет с
постъпилите приходи и направените разходи в бюджета на детското заведение за периода м.
Януари 2019 г. – м. Септември 2019 г., като подчерта, че за отчетния период не е направен
преразход на бюджетни средства.
Г-жа Сл. Костова допълни, че тази година са отделени средства за изграждане на
Интернет-мрежа, СОД и система за пожароизвестяване.
След проведеното гласуване за приемане на отчета на детската градина за
деветмесечието на 2019 г., се получиха следните резултати:
Брой гласове „За“ – 5-ма членове;
Брой гласове „Против“ – няма;
Брой гласове „Въздържал се“ – няма.

По т. 2 от дневния ред, г-жа Сл. Костова /директор на ДГ/, запозна членовете на
Обществения съвет с най-важните дейности, предстоящи до края на календарната 2019 г., а
именно:
-

-

-

Провеждане на еднодневна екскурзия с обучителна цел „Бедствия, аварии,
катастрофи“;
Организиране и провеждане на Зелено училище;
За Деня на християнското семейство, 21. ноември – включване на родителите в
съвместни дейности по групи;
Гостуващите театрални постановки от м. януари 2020 г. да бъдат само по една
месечно (тъй като има постъпили мнения от родители, че това натоварва семейните
им бюджети);
Коледният празник ще се проведе в детската градина. Ще бъде организирано
изработване на коледни календари „Коледна изненада за моята фамилия“ (по
желание и заявка на родителите);
Родителите ще бъдат включени в Коледни работилници по групи;
За коледния празник от детската градина ще бъде подготвено индивидуално подаръче
за всяко дете.

Г-жа Н. Гоцева /председател на ОС/ изрази мнението си, че предстоящите дейности са
разнообразни и ще направят престоя на децата в детската градина забавен.
След проведеното гласуване за приемане на годишния план за дейността на ДГ,
резултатите са следните:
Брой гласове „За“ – 5-ма членове;
Брой гласове „Против“ – няма;
Брой гласове „Въздържал се“ – няма.
По т. 3 от дневния ред, председателят на ОС – г-жа Н. Гоцева, запозна членовете с
годишния план за работата на Обществения съвет.
По т. 3 от дневния ред не постъпиха предложения и планът бе подложен на гласуване.
Брой гласове „За“ – 5-ма членове;
Брой гласове „Против“ – няма;
Брой гласове „Въздържал се“ – няма.
По т. 4 от дневния ред, г-жа Н. Гоцева съобщи на заседаващите, че няма напуснали
основни и резервни членове на Обществения съвет. Поради тази причина отпадна
необходимостта от провеждане на избор на нови членове.
По т. 5 от дневния ред не бяха направени изказвания и допълнителни предложения.
На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към детска
градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ взе следните решения:
1. Приема отчета на ДГ №188 „Вяра, Надежда, Любов“ за деветмесечието на 2019 г.;
2. Приема годишния план за дейността на ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“
за учебната 2019/2020 г.;
3. Приемане на плана за дейността на Обществения съвет за учебната 2019/2020 г.
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След изчерпване на дневния ред, заседанието на Обществения съвет към детска градина
№ 188 „Вяра, Надежда, Любов“ бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: ....................
/Надежда Гоцева/

ПРОТОКОЛЧИК: ..............................
/Тодорка Чобанова/
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