ДЕТСКА ГРАДИНА № 22
"ЗВЪНЧЕ"
Bx.Nfi
Дата.

Протокол № 12
05.02.2020г
Днес 05.02.2020г по покана на председател Обществен съвет и директор ДГ № 22 се
състоя отчетно изборно събрание.
Присъстващи делегати на събранието:
ДЯ -Мечо -Десислава Пенчева
ДЯ - Пеперудки - отсъства
ДЯ Мики- Светослава Митрева
ДЯ Мини- Байрие Кадир
I гр. Дружба - Анета Александрова Николова
I гр . Буря - Теодора Гълъбова
II гр. Дружба- Радка Петкова Канева
II гр Буря- Веселина Георгиева- Петрова
III А гр. Дружба - Теодора Иванова Петкова
III Б гр. Дружба - Мина Желева
III Буря - Дора Моллова-Кьосева
ПГ Дружба- Кремена Хаджиева
ПГ Буря - отсъства
Делегатите имат мнозинство и могат да вземат решения.
Събранието протече при следния дневен ред:
1 .Отчет на тригодишен мандат - председател обществен съвет и директор
2. Избор на нов обществен съвет
3. Съгласуване на избор учебни помагала и план прием за учебната 2020 / 2021г
4. Отчет на бюджет 2019г и съгласуване разпределение на преходен остатък
5. Текущи питания
По 1т. от дневния директора Кр. Делчева и председателя Д. Моллова отчетоха
дейността си през изминалия период.
Съвета е сформиран на 22.11.2016г след избор от общо събрание на делегати от всички
възрастови групи. Съвета е 5 членен , като 4 са представители на родители и 1 е
представител на първостепенен разпоредител. До настоящия момент има проведени 11
заседания , като протоколите от тях са прикачени в сайта на детското заведение с цел
информация на общественост и родители относно развитие на детското заведение. Като
цяло протоколите представляват съгласувателни процедури и становища относно :
- педагогически: Съгласуване на Правилник за дейността, избор на образователни
книжки , политики и мерки за защита на деца в риск , мерки за повишаване качеството
на образователно възпитателния процес , политики за обхват и задържане на деца,
програмна система и стратегия за развитие на детското заведение, план за работа на
комисията по БДП и БАК
- административни : Правилник за вътрешен ред , Етичен кодекс , Правилник за
здравословни и безопасни условия на възпитание , обучение и труд, Съгласуване на
план приема за всяка предстояща учебна година, са част от система СФУК касаеща
качеството на образование в детското заведение- / наръчник , инструкции , стратегия за
развитие и прилежащата и програмна система,система за управление на риска и риск
регистъра, Правила за управление на материалните запаси/

- бюджетни : Обществения съвет до настоящия момент е приел разходване на бюджет
за предходните години- 2016 ,2017 , 2018 , 2019г. и е съгласувал разпределението на
преходните остатъци , така както са били заложени от директор и главен счетоводител.
Голяма част от преходните остатъци през годините са били насочени към ремонти
осъществявани или по стопански начин или възложени на фирми
След изказване на директор и председател обществен съвет думата е дадена за
изказване на мнение относно работата извършена до момента.
Изказвания - няма
РЕШЕНИЕ : Делегатите приемат отчета на директор и председател за
извършената до момента дейност
По 2т. от дневния ред директора припомни Правилника за създаване и устрЬйство на
обществения съвет. Мандата на изборната длъжност съгласно чл.13 ал.2 от настоящия
Правилник е 3 години. Правомощията са описани в глава Три от Правилника.
Премина се към избор на членове за обществен съвет - явно гласуване
№ титуляр
телефон
група
№ заместник
1 Десислава Николаева
ДЯ „ Мини
ДЯ „ Мечо
1 Байрие Кадир
Пенчева
Пух"
Маус"
2 Дора Моллова- Кьосева
2 Незабравка Събева
IHrp. Буря
III Б гр.
Дружба
3 Радка Канева
II гр. Дружба
3 Светослава Росенова
ДЯ „ Мики
Митрева
Маус"
4 Теодора Николова
4 Веселина Георгиева
I Буря
II Буря
Делчева-Гълъбова
Петрова
5 Здравослава Хорочева
представляващ 5 Кирилка Дечева
представляващ
първостепенен
първостепенен
разпоредител /
разпоредител /
зап. № 86 /
зап. № 86 /
13.01.2020г на
13.01.2020г на
Кмет общ.
Кмет общ.
Хасково
Хасково
Гласуване : За - 12 души с право на глас Против - 0 Въздържали се - 0
За Председател на Обществен съвет е предложена: Десислава Николаева Пенчева
Гласуване : За - 12 души с право на глас Против - 0 Въздържали се - 0
РЕШЕНИЕ : Обществения съвет ще се състои от 5 члена .
Обществения съвет избира Десислава Пенчева за свой председател и членове
титуляри - Дора Моллова-Кьосева , Радка Канева , Теодора Гълъбова ,
Здравослава Хорочева
По Зт от дневния ред се премина към съгласуване на план прием 20 / 21г и съгласуване
на избор за учебни помагала.
За учебната 2020 /2021г се предвижда приема да се осъществи основно в две първи
групи - едната в сграда Буря и една в сграда Дружба, с по 24 деца . Общ брой деца за
прием -48
Предвижда се групите на детска ясла да бъдат 3 - две в сграда буря и 1 в сграда дружба
по 18 деца в група. Общ брой 54 деца.
Тази учебна година детското заведение стартира с 300 деца. Предполага се , че през
новата учебна година няма да има съществени отклонения в броя.Детското заведение
разполага с достатъчен брой медицински , педагогически и обслужващ персонал. Не се
предвиждат структурни промени.

Думата бе предоставена за изказвания : няма
Гласуване : За - 12 души с право на глас Против - 0 Въздържали се - 0
РЕШЕНИЕ : Обществения съвет съгласува план прием 2020 / 2021г.
В тази точка се прочетоха докладите на учители II, III и ПГ от двете сгради за избор на
образователни книжки.Всички детски групи , с изключение на ПГ сграда Буря ще
работят с помагала на изд. „Изкуства" и ще ползват техен софтуерен продукт.
ПГ сграда Буря ще работят с изд. „Булвест „ - „ Приказни пътечки „
Питания няма:
РЕШЕНИЕ : Обществения съвет съгласува избора на образователни книжки
По 4т. от дневния ред думата бе дадена на директора да отчете финансовата дейност на
институцията за 2019г. Бюджета е реализиран по параграфи и дейности така както е
бил заложен при неговото разпределение. Съобразен е със спецификата на детското
заведение , икономично и отговорно разходван по приоритети. В края на 2019г.
завършва с преходен остатък от ДД в размер на 46 588 лв. Предложението на директора
е той да бъде преразпределен както следва :
- 14104 ,00 лв. за гориво
-2084,00 лв за дофинансиране на храна
- 2500,00 лв за закупуване на учебни пособия и консумативи
- 4400,00лв. за материали
-12500,00лв- текущ ремонт
- 4000,00лв. външни услуги
- 2500,00лв компютри
- 4500,00лв климатици / 2 бр/
За всяка цифра директора даде обяснение за мотивите си .
РЕШЕНИЕ : Обществения съвет съгласува преразпределението на преходния
остатък по приоритетите заложени от директора
По 5т. Текущи:В тази точка се обсъди състоянието на материалната база в двете сгради
и действията на ръководство и Настоятелство за нейното подобряване.
Поради изчерпване на дневния ред Отчетно изборното събрание на Обществен съвет бе
закрито.

Протоколист : Емилия Чавдарова

Председател Обществен съвет : Дес

Директор: Кр. Делчева

