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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche_5l@mail.bg

ПРОТОКОЛ 
№ 1/10.10.2019 г.

Днес, 10.10.2019 г., 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 № 51 „Щурче “.

На събранието присъстваха всички членове на Обществения съвет и 
г-жа Бистра Гочева - представител на детската градина.

Присъстващите 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. Съгласуване План за изпълнение и финансиране на дейностите по 
изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ № 51 «Щурче» 2016- 
2020, за учебната 2019/2020 година

2. Съгласуване Програма за превенция на ранното напускане на деца от 
детската градина

3. Съгласуване на Програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на деца от уязвими групи

4. Съгласуване Мерки за повишаване качеството на образованието
5. Съгласуване на Учебен план за 2019/2020 учебна година
6. Съгласуване на Етичен кодекс на работещите в ДГ № 51 „Щурче“
7. Отчет за изпълнение на бюджета по дейности за изтеклия период от 

финансовата година
8. Отчет за дейността на Обществения съвет през учебната 2018/2019 

година

Всички членове са предварително запознати с материалите по дневния 
ред.
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По първа точка бяха обсъдени дейностите за реализиране на Стратегията 
за развитие на детската градина и начините за тяхното финансиране. 
Премина се към гласуване. С пълно мнозинство Обществения съвет реши: 
Съгласува План за изпълнение и финансиране на дейностите по 
изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ № 51 «Щурче» 2016-2020, за 
учебната 2019/2020 година.

По т.2 бяха обсъдени дейностите по превенция на ранното напускане 
на деца от детската градина. По тази точка членовете на Обществения 
съвет решиха: Съгласуват Програма за превенция на ранното напускане на 
деца от детската градина.

По следващата точка от дневния ред членовете обсъдиха начините за 
предоставяне на равни взможности и за приобщаване на деца от уязвими 
групи. Премина се към гласуване. С 5 гласа „ЗА“, 0 „Против“ и 0 
„Въздържал се“ присъстващите решиха: Съгласуват Програма за 
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими 
групи.

По четвърта точка членовете обсъдиха мерките и средствата за 
повишаване качеството на образованието. По тази точка Обществения 
съвет реши: Съгласува Мерки за повишаване качеството на образованието.

По следващата точка от дневния ред, относно учебния план, бяха 
обсъдени ситуациите по образователни направления за всички възрастови 
групи -  брой и разпределение. Премина се към гласуване. С пълно 
мнозинство Обществения съвет реши: Съгласува Учебен план за 2019/2020 
учебна година.

По т. 6 от дневния ред беше обсъден Етичния кодекс на детската 
градина. Тъй като не постъпиха предложения за допълнение или 
изменение, се премина към гласуване. С 5 гласа „ЗА“, 0 „Против“ и 0 
„Въздържал се“ присъстващите решиха: Съгласуват Етичен кодекс на 
работещите в ДГ № 51 „Щурче“.

По следващата точка беше представен отчет за изпълнението на 
бюджета по дейности както следва:

> за заплати -  449 796 лв.
> обезщетения -  23 680 лв.
> осигуровки -  107 331 лв.
> х ран а-26 770 лв.
> материали -  8 162 лв.
> ток, вода и др. -  26 704 лв.
> външни услуги -  24 482 лв.



> застраховка -  718 лв.

По тази точка членовете решиха: Приемат Отчет за изпълнение на бюджета 
по дейности за изтеклия период от финансовата година.

По последната точка г-жа Михова прочете Отчет за дейността на 
Обществения съвет за учебната 2018/2019 година.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРОТОКОЛЧИК: .\
/Диляна Вълкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

/Полина Михова/


