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ПРОТОКОЛ №4
Днес, 16.04.2018 г. от 18,00 ч. в детската градина се проведе извънредно заседание на
обществения съвет към ДГ №15 „Слънце".

Присъстваха 7 души - 4-ма редовни членове на Обществения съвет, Анна Йорданова директор на ДГ №15 и Кера Лукова - протоколист, ст. учител в ДГ №15.

Дневен ред:
1 .Съгласуване избора на учителите в детската градина за познавателните книжки за
учебната 2018/2019 г. и представяне на становище от страна на обществения съвет.
2. Представяне на финансов отчет на делегирания бюджет на ДГ №15 "Слънце" за
изтеклото първо тримесечие на 2018 г. - м. януари - март.

Разисквания:
По първа точка от дневния ред - г-жа Йорданова, директор на ДГ №15 „Слънце"
разясни избора на учителите за познавателни книжки за всяка възрастова група.
Обяснени бяха мотивите за избор на ИК „Изкуства"и че избора е гласуван и приет на
педагогически съвет.
Директорът на детската градина поиска становище за съгласуване избора на
познавателните книжки за всички групи в детската градина за учебната 2018/19 година.
Госпожа Таня Кондова сподели, че познава книжките на това издателство още от
дъщеря си и с тях се постигат добри резултати.
Госпожа Йорданова разясни, че има правени промени в книжките и те към момента са
още по-добри.

Председателят на Обществения съвет- госпожа Иванка Сакутова, обяви процедура с
явно гласуване предложението за становище становище за съгласуване избора на
познавателните книжки за всички групи в детската градина за учебната 2018/19 година.

Гласували: „за"- 4 , „въздържал се"- няма, „против" - няма.

По втора точка от дневния ред - г-жа Йорданова представи пред ОС отчет на
делегирания бюджет на ДГ №15 "Слънце" за първото тримесечие на 2018 г,- м.януари м. март. След запознаването с отчета разисквания и въпроси нямаше.Членовете на
Обществения съвет одобриха и приеха отчета. Бе обявена процедура за гласуване.

Гласували - „за"- 4, „въздържал се" - няма,"против" - няма.
След изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито.

РЕШЕНИЕ:
1. Съгласува избора на учителите в детската градина за познавателните книжки за
учебната 2018/2019 г. на изд. „Изкуства".

2. Одобри представения финансов отчет на делегирания бюджет на ДГ№15 "Слънце"
първото тримесечие на 2018 г. - м. януари - м.март.

Ваня Сакутова
Председател на Обществен съвет

Кера Лукова
протоколист
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