
fo. I I Ob.Ob-№ 19 с.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche_5 l@mail.bg

ПРОТОКОЛ №3

Днес, 31.05.2019 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 заседанието присъстваха всички членове на обществения съвет и 
г-жа Светла Петрова -  директор на ДГ № 51 „Щурче“.

Присъстващите на заседанието 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. Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие.
2. Отчет за изпълнение на плана за изпълнение на стратегията за 

развитие на ДГ № 51 „Щурче“.
3. Съгласуване избраните от учителите познавателни книжки за 

първа и втора възрастова група за учебната 2019/2020 година
4. Разни

Всички членове са предварително запознати с материалите по дневния ред. 
По т. 1 от дневния ред г-жа Петрова запозна присъстващите с изпълнението 
на бюджета за първото тримесечие. Тя уточни, че няма неразплатени 
сметки, защото част от тях са платени авансово. Разходите по дейности са 
както следва:

S  Заплати -  153 560 лв.
S  Болнични и СБКО -  4 502 лв.
•S Осигуровки -  31 821 лв.
•S Храна -  462 лв.
S  Ток, вода, парно -  8 251 лв.

Външни услуги -  7 024 лв.
S  Материали -  869 лв.

По т.1 от дневния ред членовете на обществения съвет решиха:
Приемат отчета за изпълнение на бюджета по дейности за първото 
тримесечие.
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По т.2 г-жа Светла Петрова прочете отчет за дейностите извършени през 
тази учебна година, заложени в Плана за изпълнение на Стратегията за 
развитие на ДГ № 51 „Щурче“.
По тази точка Общественият съвет реши: Приема отчета за извършени 
дейности по Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ № 51 
„Щурче“.

По т.З присъстващите се запознаха с познавателните книжки по които 
учителите на първа и втора възрастова група са избрали да работят през 
учебната 2019/2020 година.
След кратко обсъждане Общественият съвет реши: Съгласува избраните от 
учителите познавателни книжки на програмна дидактична система 
„Приказни пътечки“, издателство „Булвест“.

По т.4 бяха засегнати следните теми:
^  г-ж Петрова съобщи, че за годишния концерт са продадени 433 бр. 

покани на обща стойност 2 165 лв. Сумата ще бъде преведена по сметката 
на Родителското настоятелство регистрирано към детската градина и ще 
бъде изразходвана с решение на Педагогическия съвет и управителния 
съвет на РН.

^  Присъстващите бяха информирани, че тече записването на децата 
приети по ИСОДЗ на второ класиране.

^  Отново бяха обсъдени предстоящите ремонтни дейности. 
Присъстващите получиха уверение от директора, че всички институции 
работят в синхрон и вземат възможно най-правилните решения в интерес 
на децата. Ще бъде създадена организация за която всички родители ще 
бъдат информирани своевременно.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Диляна Вълкова/

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:
ПРЕДСЕДАТ

/Полина


