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ПРОТОКОЛ №3

4.0.03. /5Днес, 19.03.2019 г. от 18,00 ч. в детската градина се проведе редовно заседание на
обществения съвет към ДГ №15 „Слънце".

Присъстваха 6 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. Изготвяне и представяне на становище от страна на Обществения съвет за бюджет на
ДГ №15 "Слънце" за 2019 г.
2.Съгласуване избора на учителите в детската градина за познавателните книжки за
учебната 2018/2019 г. и представяне на становище от страна на обществения съвет.
Разисквания:
По първа точка от дневния ред:
Госпожа Иванка Сакутова - председател на Обществения съвет, представи изготвеното
становище за проекта на бюджет на ДГ №15 "Слънце", във връзка с внесено искане от
г-жа Йорданова - директор на ДГ №15 „Слънце".
След разглеждането на представените документи, Обществения съвет одобрява и дава
положително становище за бюджет за 2018 г. От проекта за бюджет за 2019 г. е видно,
че спазването на строга финансова дисциплина по отношение на разходите е
приоритет. Бюджет 2019 г. е формиран целесъобразно и законосъобразно, спазени са
всички нормативни изисквания. Предварителните разчети сочат точно и правилно
разпределение на параметрите.
Въпроси и разисквания нямаше и председателят на Обществения съвет- госпожа
Иванка Сакутова, обяви процедура с явно гласуване предложението за становище на
проекта на бюджет на ДГ №15 "Слънце" за 2019 г.

Гласували: „за"- 4 , „въздържал се"- няма, „против" - няма.
Предложението за становище относно бюджет 2019 г. на обществения съвет се прието
единодушно от всички редовни членове.

По втора точка от дневния ред:
г-жа Йорданова, директор на ДГ №15 „Слънце" съобщи, че на Педагогически съвет
№3/21.01.2019 г.учителите са решили познавателни книжки за всяка възрастова група,
с които ще се работи през учебната 2019-2020 г. да са на ИК „Изкуства".
Обяснени бяха мотивите за избор: учителите познават и работят с познавателните
книжки на издателството от няколко години - познават силните и слаби страни и това
им позволява да са гъвкави и да не допускат слабости в обучението на децата.
ИК „Изкуства" има и одобрен от МОН софтуер, подходящ за работа с интерактивната
дъска и таблетите.
Директорът на детската градина поиска становище за съгласуване избора на
познавателните книжки за всички групи в детската градина за учебната 2019/20 година.

Председателят на Обществения съвет- госпожа Иванка Сакутова, обяви процедура с
явно гласуване предложението за становище за съгласуване избора на познавателните
книжки за учебната 2019/20 година.
Гласували: „зам- 4 , „въздържал се"- няма, „против" - няма.

Решения:
1 .Одобрява становище за бюджет на ДГ №15 "Слънце" за 2019 г.
2.Съгласува избора на учителите в детската градина за познавателните книжки за
учебната 2018/2019 г. на изд. „Изкуства".

След изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито.

Иванка Сакутова
Председател на Обществен съвет
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Кера Лукова
протоколист
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