Общ. Брезник
гр. Брезник
ул.”Борис Антов” 3

Тел: 07751 / 21 44
GSM: +359 / 887 697 628
E-mail: brezitsa@gmail.com

________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 3/06.03.2018г.
за проведено заседание на обществения съвет към детска градина
„Брезица“ Брезник
Днес, 06.03.2018г. от 17.00 ч. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения
съвет към детска градина „Брезица“
На събранието присъстваха всички членове на обществения съвет, директора
Емилия Алексова и Богиня Рабакова – старши учител – лице за административно и
техническо подпомагане на обществения съвет.
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. Даване на становище за разпределението на бюджет 2018г. по дейности и
размер на капиталовите разходи на ДГ“Брезица“.
2. Съгласуване избора на учебни помагала за пет и шест годишните деца за
учебната 2018/2019г.
Председателят се обърна към членовете за допълнение към дневния ред. Такива не
постъпиха.
Обществения съвет прие дневния ред.
По т. 1 от дневния ред г-жа Алексова подробно запозна присъстващите с
очакваните приходи и разходи по видове, които предварително бяха раздадени на
членовете на обществения съвет. Бе пояснено кои разходи са от местната издръжка,
кои от държавната отговорност, параметлрите, въз основа на които са формирани
разходите за персонал – численост 22 човека, като два от щатовете са 0.5, размера на
възвагражденията, другите плащания за персонал, осигурителните вноски.
Госпожа Алексова сподели, че капиталовите разходи са 800лв – за закупуване
на лаптоп, както и разпределението на бюджета по дейности, размера на целевите
средства по видове – 1594 лв . за учебни помагала и 1043 за пътни на
педагогическия персонал, обущуния по програма, преходния остатък от 2017г.,
собствените приходи от дарения – остатък – 2280 лв, приходи през 2017г. – 2765лв.
общо 5045лв.- изразходвани за 1 юни 2017г. – 2577лв. преходен остатък – 2467лв.
Всички присъстващи останаха удовлетворени от предоставената информация.
Въпроси не постъпиха.
Пристъпи се към гласуване.
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След проведеното гласуване за даване на становище за разпределението на
бюджет 2018г. по дейности и размер на капиталовите разходи на ДГ“Брезица“ се
получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ – 5
Брой гласове „против“– 0
Брой гласове „въздържал се“ – 0
Решение: Обществения съвет дава положително становище за разпределението на
бюджет 2018г. по дейности и размер на капиталовите разходи на ДГ“Брезица
По т. 2 от дневния ред г-жа Алексова
сподели, че учителите на
подготвителните групи за учебната 2018/2019г. са предпочели да работят с учебните
помагала на издателство „Булвест“. Техния избор е приет на заседание на
педагогическия съвет. Членовете на обществения съвет споделиха, че са напълно
съгласни с избора на учителите. Въпроси и мнения не постъпиха.
Пристъпи се към гласуване.
След проведеното гласуване за съгласуване избора на учебни помагала за пет и
шест годишните деца за учебната 2018/2019г.се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ – 5
Брой гласове „против“– 0
Брой гласове „въздържал се“ – 0
Решение: Обществения съвет дава съгласието си за избора на учебни помагала за
пет и шест годишните деца за учебната 2018/2019г. да са от издателство „Булвест“.
След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска
градина „Брезица“ Брезник бе закрито.
ПРОТОКОЛЧИК,
……………………………………….: ………………….
(име, презиме, фамилия) (подпис)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
……………………………………….: ………………….
(име, презиме, фамилия) (подпис)
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