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

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

________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 4/15.07.2019г.
за проведено заседание на обществения съвет към детска градина
„Брезица“ Брезник
Днес, 15.07.2019г. 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, Жулиета Стоянова – счетоводител 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 по план-приема за учебната 2019/2020г.
2. Запознаване на членовете с Анализа за УВР за учебната 2018/2019г. и
изпълнението на бюджет 2019г. – първо шестмесечие.
Председателят се обърна към членовете за допълнение към дневния ред. Такива не
постъпиха.
Обществения съвет прие дневния ред.
По т. 1 от дневния ред председателят даде думата на г-жа Алексова, която
подробно запозна присъстващите с план приема за учебната 2019/2020г.
Предвиждат се отново 5 целодневни групи – 4 в основната сграда и една смесена
целодневна във филиала в с. Ноевци. Очакванията общия брой деца да са около 150,
като групите в основната сграда да са по 32 - 35 деца, а смесената група в с. Ноевци
– 18 деца. Капацитетът на ДГ“Брезица“ позволява този брой.
Присъстващите членове одобриха чутото.
Въпроси не постъпиха.
Пристъпи се към гласуване.
След проведеното гласуване за даване на становище по план-приема за учебната
2019/2020г се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ – 5
Брой гласове „против“– 0
Брой гласове „въздържал се“ – 0
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Решение: Обществения съвет дава положително становище за план-приема за
учебната 2019/2020г.
По т. 2 от дневния ред Г-жа Малинова даде думата на г-жа Алексова, която запозна
членовете с Анализа за учебната 2018/2019г. - учебната 2018/2019г. премина под
знака на утвърждаване на ДГ”Брезица” гр. Брезник като модерна и привлекателна
среда за личностно развитие и за успешен старт в живота, в любимо и желано място
за деца и родители, проводник на знанието, творчеството, обичта, приятелството и
добрината, отличен партньор в обществените взаимоотношения. Като цяло мога за
заключа, че в изминалия период колективът на ДГ”Брезица” достойно доказа, че
може и работи добре. Всеки един от нас е прегърнал идеята да даде най-доброто,
което носи като потенциал в името на общата кауза - успешния старт на децата в
живота и утвърждаване имиджа на детската градина. А показател за това е и
утвърдения вече празник на децата в ДГ”Брезица” - първи юни, където екипа ни
показа на практика, как при сплотеност, професионализъм и любов към децата,
може да се сътвори нещо уникално и незабравимо.
Всички деца са отлично адаптирани в условията на детската градина, имат умения
за водене на целенасочена учебна дейност, умеят да се концентрират и да действат
самостоятелно, съобразно възрастовите особености, имат необходимото
самочувствие и увереност. Във всички групи бе налице необходимата педагогическа
и творческа среда, децата имат нужните навици и умения, активни са, добре се
ориентират в различни ситуации, имат изградено чувство за екипност и
колективност.
Като цяло децата са усвоили необходимия обем от знания и умения и покриват
ДОС за съответния период – сподели г-жа Алексова, като заключи, че изминалия
период е много успешен.
Въпроси и мнения не постъпиха.
След това председателят даде думата на г-жа Ж.Стоянова – счетоводител, която
запозна членовете с изпълнението на бюджет 2019г. за първо шестмесечие.
Тя сподели, че през вече не е имало проблем със средствата. През периода са
се спазвали всички изисквания и принципи за разумно разходване на финансовите
средства, спазвана е нормативната база, както и изискванията на първостепенния
разпоредител - Община Брезник. Абсолютно навременно са се изплащали заплати,
задължения и вземания. Детската градина няма неразплатени средства, работниците
и служителите са получавали всички необходими плащания, подсигурявани са
необходимите средства за поддръжка и обогатяване на материалната база, детската
градина е красива и подържана, атмосферата в нея е спокойна и комфортна.
Въпроси и мнения не постъпиха.
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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