ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ”
гр. Севлиево 5400, ул.”Здравец” №1; тел. 0675/ 3-28-46; 8-90-02
e-mail: zdg.radost@abv.bg; сайт: www.dg-radost@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№ РД-07-03/01.03.2021 г.
Вх. № РД-12-197/01.03.2021 г.
за проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Радост“

Днес, 01.03.2021 г. в 17.15 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения
съвет към детска градина „Радост“, Севлиево.
На събранието присъстваха 5 членове на обществения съвет и директора на
ДГ “Радост“, както и техническото лице – заместник-директор „АСД“ Росина
Георгиева, съгласно Заповед № 37/21.10.2019 г. на директора на образователната
институция.
Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет 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 изпълнението на бюджета за 2020 г. и на четвъртото тримесечие.

2.

Становище на Обществения съвет за проекта на бюджет 2021 г.

3.

Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията
над плащанията по бюджета на детската градина

4.

Обсъждане на качеството на образователната услуга.

5.

Учебните помагала за групи за ЗП за учебната 2021/2022 година, съгласно
предложението на учителите от педагогически съвет на 15.02.2021 г.

6.

Отчет за разходваните финансови средства и изпълнението на дейностите по
проект „За здрави и силни деца“ по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от
19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на
предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

7.

Други.
По т. 1 от дневния ред
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Г – жа Ц. Ненчева запозна ОС с отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г.
и четвъртото тримесечие и протокол № РД-08-02/21.01.2021 г. /приложение/.
Представителите на обществения съвет изразиха мнение, че бюджета се
изразходва целесъобразно според нуждите на детската градина.
След проведеното гласуване за изпълнението на бюджета за 2020 г. и
четвъртото тримесечие се взе следното решение:
РЕШЕНИЕ:
Приема се изпълнението на бюджета за 2020 г. и отчета на четвъртото
тримесечие 2020 г.
Брой гласове ,,за” – 5
Брой гласове ,,против” – 0
Брой гласове ,,въздържал се” – 0
По т. 2 от дневния ред
Г – жа Ц. Ненчева представи пред ОС заявка за необходимите средства по
видове разходи, дейности и обекти към община Севлиево за 2021г.
Членовете на обществения съвет към детската градина единодушно одобриха
разпределението на бюджета по дейности.
След проведеното гласуване за разпределението на бюджета по дейности се
взе следното решение:
РЕШЕНИЕ:
Приема се проекта на бюджета за 2021 г.
Брой гласове „за“ –5
Брой гласове „против“–0
Брой гласове „въздържал се“ – 0
По т. 3 от дневния ред
Директорът на образователната институция подробно разясни своето
предложение за разпределение на средствата от установеното към края на
предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на
детската градина.
След проведеното гласуване за разпределението на средствата от предходната
година се получиха следните резултати:
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РЕШЕНИЕ:

Приема се разпределението на средствата от установения от края на
предходната година превишение на постъпленията над плащанията по
бюджета на детската градина.
Брой гласове ,,за”- 5
Брой гласове ,,против”- 0
Брой гласове ,,въздържал се”- 0
По т. 4 от дневния ред
Ненчева запозна присъстващите с настоящите и предстоящи инициативи на
образователната институция.
Запозна членовете на Обществения съвет с: Протокол от педагогически съвет
РД–06-04/18.01.2021 г. и прокотол от ПС № РД–06-05/15.02.2021 г.
Обсъдени бяха резултатите от анкетите с родителите и анкетите за самооценка
и оценка от комисията по качество на педагогическите специалисти.
Общественият съвет одобрява качеството на образователната услуга, която
предлага детската градина, както и участието на децата в различни проекти и
местни инициативи.
Всички членове на Обществения съвет споделиха, че са много доволни от
качеството на предоставената услуга и образованието на децата.
РЕШЕНИЕ:
Приема се сумарният резултат от самооценката на педагогическите
специалисти и оценката на Комисията по качество, която варира в рамките от
81,5 до 99 точки като според скалата на крайната оценка всички педагогически
специалисти от ДГ „Радост“ попадат в категорията от 76 до 100 точки, което
съответства на отлично ниво на педагогическата услуга.
Брой гласове ,,за”- 5
Брой гласове ,,против”- 0
Брой гласове ,,въздържал се”- 0
По т. 5 от дневния ред
Директорът на детската градина показа учебните помагала, които са избрали
учителите, съгласно протокол на ПС № РД–06-05/15.02.2021 г. Обсъдено бе да се
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поръча по 1 брой в повече учебни помагала за групите с брой деца – 23, тъй като със
сигурност ще бъдат приети още деца в ДГ за ЗПО.
След проведеното обсъждане за избор на учебни помагала за групите от ЗПО
се взе следното
РЕШЕНИЕ:
Приемат се предложенията от учителите на групите за ЗПО учебни
помагала за учебна 2021/2022 година да бъдат:
Група за ЗПО – 2021/22

Учебни помагала/познавателни книжки на

г.

издателство

ЗПО - 5 г. ДГ „Радост“

Познавателни книжки "Златно ключе" на

№1

издателство "Бит и техника" ООД, Варна

ЗПО - 5 г. ДГ „Радост“

Познавателни книжки "Чуден свят" на

№2

издателство Просвета

ЗПО - 6 г. ДГ „Радост“

Познавателни книжки ,,Моливко“ на

№1

издателство ,,Слово“

ЗПО - 6 г. ДГ „Радост“

Познавателни книжки ,,Моливко“ на

№2

издателство ,,Слово“

Брой деца

27

24

24

24

Брой гласове ,,за” - 5
Брой гласове ,,против” - 0
Брой гласове ,,въздържал се” – 0

По т. 6 от дневния ред
Г-жа Ц. Ненчева даде отчет на ОС за разходваните финансови средства и
изпълнението на дейностите по проект „За здрави и силни деца“ – за 2020 г. по
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо
възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в
системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.
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РЕШЕНИЕ:
Приема се отчета за разходваните финансови средства и изпълнението на
дейностите по проект „За здрави и силни деца“ по ПМС № 46 на МС от
19.03.2020 г. за предоставяне на средства за подпомагане на ФВ и спорта за
2020 г.
Брой гласове ,,за” - 5
Брой гласове ,,против” - 0
Брой гласове ,,въздържал се” - 0
По т. 7 от дневния ред
В точка „Други“ бяха засегнати теми относно бъдещото развитие на
образователната институция; обхват на децата; механизъм за обхват; предоставяне
на равни възможности на децата; работа с деца от уязвими групи и други.
Ненчева запозна членовете на ОС с предстовящите задачи по годишен план на
ДГ: организиране на изложба в Дандолови къщи по повод БАБА МАРТА; Благовец
в Историческия музей, Ден на мама – видеозаписи и др.
Тя запозна членовете на ОС и с проектите АПСПО; НП „Успяваме задено“ –
адаптация на децата от семейство към ДГ и НП „Заедно в грижата за ученика“ приемственост ДГ-училище.
Обсъдена беше работата с деца и родители в условията на извънредно
положение, спазването на мерките и насоките за работа в новите условия.
Директорът благодари за всички препоръки за подобряване на качеството на
работата, посочени в анкетите на родителите. Каза, че своевременно са ги обсъдили
с педагогическия екип.Увери ОС, че ежедневно се полагат усилия за подобряване на
качеството на образователната услуга.
РЕШЕНИЕ:
Приема се изпълнението на проектните дейности за първи учебен срок:
- Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“
- НП „Успяваме задено“ – адаптация на децата от семейство към ДГ
- НП „Заедно в грижата за ученика“ - приемственост ДГ-училище.
Брой гласове ,,за” - 5
Брой гласове ,,против” - 0
Брой гласове ,,въздържал се” - 0
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След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска
градина „Радост“ се закри в 18.40 часа.
ПРОТОКОЛЧИК,
Росина Бориславова Георгиева: …………
(име, презиме, фамилия) (подпис)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
Нели Тончева Тотева: ………………
(име, презиме, фамилия) (подпис)
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