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

ПРОТОКОЛ
№ 1

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина № 51 „Щурче “

Днес, 27.11.2017 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, г-жа Светла 
Петрова -  директор на ДГ № 51 „Щурче“ и главният счетоводител на детската градина 
-  г-жа Ирина Илиева.

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. Становище относно Плана за изпълнение на стратегията за развитие на 
Детска градина № 51 „Щурче“.

2. Запознаване с Етичния кодекс на работещите в ДГ № 51 „Щурче“.
3. Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.
4. Запознаване с работата на комисията по качество на образованието в ДГ 

№51 „Щурче“.
5. Разни.
Всички членове са предварително запознати с материалите по дневния ред.
По т. 1 от дневния ред бяха обсъдение дейностите за реализиране на 

стратегията, приоритетите в изпълнение на мисията и постигане на визията. Членовете 
на Обществения съвет нямаха възражения или допълнение и излязоха със следното 
становище: Приема предложения План за изпълнение на стратегията за развитие на 
Детска градина № 51 „Щурче“.

До т. 2 от дневния ред след като бяха обсъдени всички раздели в Етичния кодекс 
и не постъпиха предложения за промени Обществения съвет реши: Приема така 
предложения етичен кодекс.

По т.З от дневния ред докладва г-жа Ирина Илиева. Тя информира 
присъстващите за изпълнението на бюджета за 2017 г., като подчерта, че към 
настоящия момент, детската градина няма никакви задължения. Обслужени са 
договорите за услуги като СОТ, асансьори, ел.услуги и др. Г-жа Петрова допълни, че 
през тази година са повишени заплатите на педагогическия и непедагогическия
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изграждане на площадка по БДП. От бюджета на детската градина са закупени детски 
автомобили, мотоциклети, велосипеди, предпазни каски и жилетки. 
По тази точка Обществения съвет реши: Приема финансовия отчет за 2017 г.

По т.4 от дневния ред г-жа Петрова информира присъстващите, че в градината 
има сформирана комисия по качество на образованието. Работата на членовета на тази 
комисия е да разработят критерии и показатели и да атестират педагогическия 
персонал.

По последната точка от дневния ред, родителите споделиха положителните си 
впечатления от работата на екипа в детската градина и колко добре се отразява това на 
развитието децата.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРОТОКОЛЧИК:...^.
/Бистра Г очева/
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