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ДЕТСКА ГРАДИНА № 22 „ ЗВЪНЧЕ „ ГР. ХА СКОВО
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 14
08.10.2020Г
Днес 08.10.2020г. от)8,00ч. по покана на Председател я на Обществен съвет
при ДГ № 22 „ Звънче „ - Десислава Пенчева, се проведе събра» де н а което присъства
всички членове от обществения съвет и представители на детск ото з аведение, както
следва:
1. Десислава Николаева Пенчева- Председател
2. Дора Моллова- Кьосева- Член
3. Радка Канева-Член
4. Теодора Николова Делчева-Гълъбова -Член
5. Здравослава Хорочева- Представител на общ. Хасково
По покана на Председателя присъстват от страна на детското за *едеяие:
1. Красимира Делчева- директор
2. Татяна Йорданова - главен счетоводител
3. Емилия Чавдарова - ст. учител и протоколист на събранието
Дневен ред на заседанието:
1. Запознаване с актуализираната организационна и учебна док; ме н гация за новата
учебна година № 22 „ Звънче „ и съгласуване на Правилника з а дейността, Правилника
за вътрешен ред на детското заведение за учебната 2020 -2021г. Запознаване с
актуализациите на нормативната уредба в детската градина - С <(>У В , Стратегия и
Програмна система
2. Запознаване с разходване на бюджет 2020г - трето тримесечн г
3. Информация относно показател брой деца и разпределянето i IM II ) детските групи за
учебната 2020- 2021г
4. Информация за предприети мерки относно качеството на обр азов ателната
Институция
По 1т. от дневния ред говори директора Кр. Делчева. Тя запозг; i присъстващит е със
Правилника да дейността, Правилника за вътрешен ред. Годил няя комплексен план и
Етичния кодекс на работещите в детското заведение .В цитира? ите документи е
класифицирана информацията от организация на дейността Е; Д < Т С К О Т О заведение в
съответствие с КТ , ЗПУО , ЗЗБУВОТ и др. нормативни актове. Газ* учебна година в
детското заведение е актуализирана и Стратегията за развитие' а периода от 2С20г до
2024г, като същевременно към пея е разработен и 2г. план. В с: шхр он със стратегията е
актуализирана и програмната система на детската градина.С на лъпване на промени в
нормативните изисквания системата за СФУК също е с актуалн а щ и - които са
споделени от директора във връзка с изпълнението на бюджети и ш чина на
организация ва работа в детското заведение.
РЕШЕНИЕ: Обществения съвет съгласува ПД, ПВР , ГКГ! и Е-мчен кодекс и
актуализации СФУК
По 2т. от дневния ред думата бе дадена на Гл. счетоводител Т- Йорданова за
запознаване на Съвета с финансово състояние на детското заве, {ение до момента.
На ДГ № 22"3вънче" Хасково .
Изпълнението на Бюджет ДД за деветмесечието е 63,11%. Изш атеиите разходя по

§§ 0101 са разходи за Р.З. и изплатено ДТВ за 24 май, и 15 септел ври , по §§ 0205 са
изплатени суми за СБКМ, безплатна храна и представително обл< :кло ка педагогически
персонал, §§ 02-08 изплатено обезщетение на пенсионери §§ 020» болнични за сметка
на работодател. Разходите по §§ 0551, §§ 0552, §§ 0560, §§ 0580 :а ра гходи за
осигуровки на персонала за сметка на работодател . В §§ 1011 са азш атени закуски ПГ,
§§ 1015 изплатени материали за текущ ремонт и закупени помпа а кршове за парната
инсталация в сграда Буря 2 . §§ 1С16 изплатени разходи за вода и гориво, §§ 1020
разходите са за обучение на педагогически специалисти.
ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ
Изпълнението на плана за деветмесечието е 44,70 %. Изплатена : хра ча за м.12. 2019г.
а също така и млечна кухня за м.12.2019г.и ел.енергия за M.12.2C 9г. жботнс облекло
на непедагогически персонал за 2020г,.Материали за ремонти пс сто ишски начин,
хигиенно миещи препарати и дезинфектанти , разплатени са вод i и е п .енергля,
абонаментни такси, обработка Р.З. и такса смет за 2020г
РЕШЕНИЕ : Обществения съвет приема отчета на бюджет д< веп^есение 2020г,
Същия да бъде публикуван в сайта на ДГ № 22 „ Звънче „
По Зт. от дневния ред думата бе дадена на директор Кр. Делчева. 3 нг чалото на
учебната година детското заведение стартира с 12 детски групи каю о с ледва:
3 яслени групи
2 първи групи
2 втори групи
1 подготвителна смесена група / 5г и Зг /
2 подготвителни групи - 5 годишни
2 подготвителни групи - 6 годишни
Общия брой на децата е 293, от които 1 дете на самостоятелна о: ram зация на обучение
По 4т. от дневния ред говори директора Кр. Делчева. Тук основи) CTf ва въпрос з а
качеството на образователната услуга предлагана от детското за Е ед а ие.
В тази точка бе обърнато внимание на механизма на взаимодейа вие между
участниците в процеса за обхват и задържане на деца в сигемата яа п редучилищно
образование.
Директора разясни основни елементи, касаещи условията и реда \ь определяне броя на
групите и броя на децата в тях, както и за организиране на индш и дуалното обучение
на дете от групата. Разясниха се и условията и реда за осигурява! е нг обучение но бъл.
език - при положение, че през учебната година в детското заведе: ше бъдат приети деца
търсещи или получили международна закрила. В хода на разговора 52 повдигна::
въпроса и за допълнителното обучение по български език за гру г ите : деца
преобладаващо билингви.Г-жа Делчева информира съвета за уча ;тие на 63 деца в
проект „ Активно приобщаване в системата на предучилищно об разование „
разпределени в 14 групи, където се оказва индивидуална подкре ia за усвояване на
български език за деца, които не го владеят. В тази точка се спо цел* и ангажираността
на педагогическата колегия за подготовка на подкрепа към с учи :ели от
образователната институция участват в обучение относно дистанционна комуникация
чрез облачно пространств - G suit, като целта е да се разработи о 5ла> на платформа за
споделяне между учители и ръкогодство , учители и родители с i (ел подпомагане
учебно възпитателния процес.Целта на обучението включва ощ;; създаване на
споделено пространство между учителите , къде да бъдат съхраи гни творчески
продукти на всички учители и ползвани съответно от всички, ко ято келаят.
В този разговор се сподели и за въведените дейности , които не : а це аност на детското

заведение, но са заявени от деца и родители. След проучено жеганке на родителите и
съобразявайки се с Мерките за работа в условията на пандемия :е снормираха 2 групи
за занимания по карате в сграда Буря. Договор за допълнитеяш пе; агогически услуги
се сключи със СК „ Слънце „ с ръководител Иво Конгалов. Дог >вор а. е сключен в сила
о т 01.10.2020Г. д о 3 1 . 0 5 . 2 0 2 1 г

Т. Текущи: Питания няма

Протоколист: Емилия Чавдарова

Председател Десислава Николаева Пенче

