ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА №15 "СЛЪНЦЕ", ГР. ХАСКОВО
ЗА УЧЕБНА 2016-2017 ГОДИНА

С изпълнение на чл.265 от ЗПУО и прилагане на Правилник за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
бе стартирана процедура за избор на Обществен съвет в ДГ №15 „Слънце". Бяха
проведени родителски срещи по всички групи и бяха излъчени по двама
представители представители за участие в Учредително събрание за избор на
обществен съвет, което се проведе на 29.11.2016 година. Беше избран следния състав
на обществения съвет:
1.
2.
3.
4.
5.

Хасково;
6.
7.

Иванка Стакулова - представител на родителите;
Михаил Калпаков - представител на родителите;
Ирена Герасимова - представител на родителите;
Таня Кондова - представител на родителите;
Агавни Тахмезян - представител на финансиращия орган - община
Деница Петкова - представител на родителите /резервен член/;
Стоян Апостолов - представител на родителите /резервен член/;

На първото заседание на 01.02.2016 г. за председател на ОС бе избрана
Иванка Сакутова за председател на обществения съвет.
През учебната 2016-2017 година в изпълнение на Правилник за дейността
на обществен съвет към ДГ №15 „Слънце" бяха проведени шест редовни
заседания на ОС.
На второто заседание на 05.01.2017 г. бе проведено със следния дневен ред:
1 .Приемане на правилник за работата на обществения съвет към ДГ №15 „Слънце".
Финансов отчет за изпълнението на делегирания бюджет на ДГ №15 „Слънце" за 2016
година.
3.Разпределение
на средствата от преходен остатък от бюджета за 2017 година.
Трето заседание бе проведено на 09.03.2017 година с дневен ред: 1 .Обсъждане и
съгласуване на бюджета на ДГ №15 за 2017 година. 2.Обсъждане и съгласуване на планприем за учебна 2017-2018 година. 3.Обсъждане и съгласуване на познавателни книжки за
подготвителните групи.
На четвъртото заседание /26.04.2017 г./ бяха обсъждани следните въпроси: 1.
Финансов отчет за изпълнението на делегирания бюджет на ДГ №15 „Слънце" за
изтеклото първо тримесечие на 2017 година.

На заседание №5 /06.07.2017 г./ бе обсъдено: 1. Финансов отчет за изпълнението на
делегирания бюджет на ДГ №15 „Слънце" за изтеклото второ тримесечие на 2017 година.
Шестото заседание /12.09.2017 г./ премина при следния дневен ред:
1 .Отчет за изпълнението на стратегията на ДГ №15 „Слънце" за периода до 2017
година.
2. Обсъждане, одобряване и приемане на „Стратегия на ДГ №15 „Слънце" за периода 2017-2020
година".
3.Обсъждане и одобряване на „Програма за предоставяне на равни възможности и
приобщаване на деца от уязвими групи за учебната 2017-2018 година". 4.Обсъждане на политики и
мерки за подобряване качеството на учебния процес в ДГ №15 „Слънце".
5.Обсъждане и одобряване на „Етичен кодекс на общността в ДГ №15 „Слънце" за учебната
2017-2018 година".
6.Отчет на дейността на обществения съвет към ДГ №15 „Слънце".
Проекти на всички документи, за запознаване със съдържанието, им бяха предоставени на
членовете на обществения съвет към ДГ №15 „Слънце" предварително.
Предложените документи за обсъждане и съгласуване от ръководството на ДГ № 15
„Слънце" бяха приети и съгласувани и няма върнати за преразглеждане.
Настоящия отчет за дейността на обществения съвет към ДГ №15 „Слънце", гр.
Хасково за учебната 2016-2017 година е изготвен, съгласно чл.25, ал.З от Правилник за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към Детска градина №15
„Слънце", гр. Хасково

Председател:

П
Иванка Сакутова

