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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche_51@mail.bg

ПРОТОКОЛ № 1 
за проведено заседание

Днес, 15.10.2018 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 Светла 
Петрова -  директор на ДГ № 51 „Щурче“

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. Запознаване с актуализираната Програмна система на ДГ № 51 „Щурче“.
2. Запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 51 „Щурче“
3. Отчет за изпълнението на бюджета по дейности.
4. Разни

Всички членове са предварително запознати с материалите по дневния ред.
По т. 1 г-жа Светла Петрова запозна присъстващите с актуализираната 

програмна система. Тя наблегна на разпределението на основните форми на 
педагогическо взаимодействие. Уточнено беше, че ситуациите по БДП през тази учебна 
година са повече от колкото през миналата.

Получихме информация и за специалната група функционираща в детската 
градина, за която има официално становище от директора на РЦПППО.

По т.2 от дневния ред, членовете на обществения съвет бяха запознати е 
Правилника за дейността на детската градина. Пояснено беше, че всички деца, 
включително и децата с хронични заболявания, кандидатстващи за прием в детската 
градина се регистрират в ИСОДЗ. Класирането се извършва от информационната 
система. Изключение правят деца, кандидатстващи за специалната група. Класирането 
за тях се извършва от експертна комисия, назначена от директора на ДГ № 51 „Щурче”, 
с участие на медицински специалисти. Информация за записаните деца се отразява в 
ИСОДЗ.

По т. 3 г-жа Петрова представи информация за изпълнението на бюджета. 
Стана ясно, че общият бюджет е 1 070 538 лв. Към 30.09.2018 г. той е изпълнен на 66% 
от които:

Заплати 360 000 лв.
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S  Осигуровки 45 000 лв.
S  Издръжка - храна, материали, вода, ел.енергия, отопление -  76 000 лв.

Г-жа Петрова уточни, че децата в детската градина са 340 и са по-малко в сравнение с 
миналата учебна година.

По т. 4 от дневния ред г-жа Петрова информира присъстващите, че едно от 
децата прието в детската градина се нуждае от животоспасяваща операция. Тя се поема 
от държавата, но Родителското настоятелство дарява 1 500 лв. за подпомагане на 
семейството. Учителите също са предприели различни инициативи за събиране на 
средства:

^  Даряване на лични средства
S  Фотосесия на децата от три групи при професионален фотограф, който 

дарява всички събрани средства 
■S Работилнички с родители
S  Децата от група „Мики Маус“ да драматизират приказката „Дядо и ряпа“ 

пред останалите деца от градината и пред родителите си

Членовете на обществения съвет решиха:
1. Цената за всяко дете присъстващо на представлението да бъде 4 лв.
2. Да се изработят плакати с които да се даде гласност на кампанията по 

събиране на средства.
3. Кутията с дарения да стои при касиерката на детската градина, за да може и 

родители да даряват средства.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ/.
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