ОТЧЕТ
за дейността на Обществения съвет към ДГ №15 „Слънце"
за учебната 2017-2018 година

В изпълнение на чл. 265 от ЗПУО в ДГ №15 „Слънце" е създаден и функционира
Обществен съвет към ДГ №15 „Слънце", с цел подпомагане на дейността на детското
заведение и граждански контрол на управлението му.
През учебната 2017-2018 година съгласно ПРАВИЛНИК за създаването, устройството
и дейността на обществения съвет към Детска градина №15 „Слънце", гр. Хасково са
проведени 6 /шест/ заседания на ОС. Преди всяко заседание към членовете на Съвета е
отправяна покана, изпращана по електронна поща на всеки от членовете.
Предварително са предоставяни и материалите, които ще се разглеждат на заседанието,
на членовете на обществения съвет.

На първото заседание, което се проведе на 10.10.2017 г. госпожа Анна Йорданова директор на ДГ №15 „Слънце" представи пред ОС финансовия отчет на делегирания
бюджет на ДГ №15 „Слънце" за трето тримесечие: юли - септември 2018 година.
Иванка Сакутова - председател на ОС представи пред присъстващите отчет за
дейността на Обществен съвет към ДГ №15 „Слънце" за учебната 2017-2018 година.

На 11.01.2018 г. ОС проведе второ заседание, на което бе приет Финансовият отчет за
изпълнението на делегирания бюджет на ДГ №15 „Слънце" за 2017 година;
Разпределение за разходване на преходен остатък от бюджет 2017 година; Обсъждане и
съгласуване на план - прием за учебна 2018-2019 година; Обсъждане на проектобюджет за 2018 година.

На 29.03.2018 г. се проведе трето заседание на ОС . На него бе представено и прието
становище от страна на Обществения съвет относно проекта на бюджет на ДГ №15
"Слънце" за 2018 г.

Четвъртото заседание на ОС бе проведено на 16.04.2018 година. На него бе съгласуван
избора на учителите в детската градина за познавателните книжки за учебната
2018/2019 г. Представен бе финансов отчет на делегирания бюджет на ДГ №15
"Слънце" за изтеклото първо тримесечие на 2018 г. - м. януари - март.

На 05.07.2018 година се проведе пето заседание на Съвета. На него бе приет финансов
отчет на делегирания бюджет на ДГ №15 "Слънце" за изтеклото второ тримесечие на
2018 г. - м. април - юни.

На 13.09.2018 година се проведе шестото заседание на ОС. На него се разискваха и
приеха следните документи:
1.Отчет за изпълнението на стратегията на ДГ №15 „Слънце" ;
2.Актуализацията на „Стратегия на ДГ №15 „Слънце" за периода 2018-2020 година";
3.„Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими
групи за учебната 2018-2019 година";
4.Политики и мерки за подобряване качеството на учебния процес в ДГ №15 „Слънце".
5. „Етичен кодекс на общността в ДГ №15 „Слънце" за учебната 2018-2019 година".

На всички заседания на ОС присъства директора на ДГ №15 „Слънце" - Анна
Йорданова, която при нужда даваше допълнителни и изчерпателни пояснения по
разглежданите въпроси.
Всички заседания са надлежно протоколирани и документацията се съхранява в
детската градина.
Членовете на Обществени съвет подпомагат усилията на ръководството за все подобро развитие на ДГ №15 „Слънце" , включват се активно в живота на детското
заведение и запознават родителската общност с важните теми касаещи институцията и
организацията на работа в нея.
Настоящият отчет за дейността на ОС към ДГ №15 „Слънце" е изготвен в изпълнение
на чл.17, ал.1 от ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на
обществения съвет към
Детска градина №15 „Слънце", гр. Хасково.

Иванка Сакутова
Председател на Обществен съвет
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