‘ ~ ДЕТСКА ГРАДИНА № 22
«ЗВЪНЧЕ” ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 4
18.10.2017г
Днес 18.10.2017г. от 18,00ч. по покана на Председателя на Обществен съвет при ДГ №
22 „ Звънче „ - Дора Моллова, се проведе събрание на което присъства всички членове
от обществения съвет и представители на детското заведение , както следва :
1. Дора Моллова- Председател
2. Незабравка Събева- Член
3. Аделина Чолакова-Член
4. Милена Христова-Член
5. Светла Табакова- Представител на общ. Хасково
По покана на председателя присъстват от страна на детското заведение:
1. Красимира Делчева - директор
2. Недялка Захариева - главен счетоводител
3. Емилия Чавдарова - ст. учител и протоколист на събранието
Събранието протече при спазване на предварително оповестения дневен ред с писмо
вх.№ 807а / 28.09.2017г
1. Запознаване с Етичния кодекс на ДГ № 22 „ Звънче „ и съгласуване на Правилника за
дейността, Правилника за вътрешен ред на детското заведение и ГКП за учебната
2017 - 2018г
2. Запознаване с разходване на бюджет 2017г - трето тримесечие
3. Информация относно показател брой деца и разпределянето им по детските групи за
учебната 2017- 2018г
4. Информация за предприети мерки относно качеството на образователната
институция
По 1т. от дневния ред говори директора Кр. Делчева. Тя запозна присъстващите със
Правилника да дейността, Правилника за вътрешен ред, Годишния комплексен план и
Етичния кодекс на работещите в детското заведение.В цитираните документи е
класифицирана информацията от организация на дейността в детското заведение в
съответствие с :
Правилник за дейността
В настоящият правилник се създават необходимите условия и предпоставки за
реализиране на основните цели и задачи на учебно- възпитателния процес в ДГ
№22„3вънче „ произтичащи от ЗПУО, наредба № 5 / 03.06.2016г. за предучилищно
образование , Наредба №8/11.08.2016г. информацията и документите в системата на
предучилищното и училищно образование, Закон за защита правата на детето, Наредба
№3/05.02.07г. за здравните изисквания към детските градини с изменения и допълнения
от м.август 2012 г., Наредба № 6/10.08.11г., за здравословно хранене на децата от 3 до 7
год., Наредба № 9 / 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в ДЗ и училища, Закон за семейните помощи за деца
/ЗСПД/ и Правилник за прилагане на ЗСПД осигуряване , наредба № 12 / 01.09.2016г за
статута и професионалното развитие на учителите , директорите и другите
педагогически специалисти , наредба № 13 / 21.09.2016г. за гражданското , здравното ,
екологичното и интеркултурно образование, Наредба за приобщаващо образование и
други нормативни актове
Правилник за вътрешен ред

Този правилник разработен на основание чл.183 от КТ се определят изискванията за
организация и работа на различните категории персонал.. В него намират място
задълженията и отговорностите на родителите, поверили децата си за
отглеждане , обгрижване и обучение в ДГ № 22.Разписаните процедури са ясни и точно
конкретизирани и в длъжностните характеристики на категориите персонал.
Годишен комплексен план
Направен е анализ на приоритетите , целите и стратегията на ДГ. На тази основа са
разработени механизми за подпомагане на дейността с фиксирани срокове и
отговорници.като приложение към ГКП са разработени План за квалификация на екипа
, план за контролната дейност на директора, План за обучението на деца по БДП , План
за работа на педагогическите съвети.
Етичния кодекс
В неговата основа са заложени етичните и правни норми на упражняваните професии
от щатния персонал. Движенията на сигнали са точно и ясно разписани при
процедурата за наблюдения и докладване.
След прочита на нормативните документи с които предварително са запознати
присъстващите - Документацията е публикувана в сайта на ДГ № 22 „ Звънче „ думата
бе предоставена за изказвания.
Изказвания:
Дора Моллова - Председател на Обществения съвет :
Дейността е регламентирана съобразно правните рамки в законовата наредба.
Достатъчно ясно и точно са конкретизирани отговорностите и задълженията на всеки
член от екипа.Предлага са да се съгласуват единодушно.
РЕШЕНИЕ: Обществения съвет съгласува ПД , ПВР, ГКП и Етичен кодекс
По 2т. от дневния ред думата бе дадена на Гл. счетоводител Н. Захариева за
запознаване на Съвета с финансово състояние на детското заведение до момента.
На ДГ № 22“3вънче“ Хасково е предоставен следния бюджет за отчетната 2017г.
1.Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“
А. ЕРС по формула
Б. закуски на децата в подготвителна група
Г. Допълващ стандарти за деца на ресурсно подпомагане
Д. Преходен остатък 2016г.
УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
ЗАВИШЕН БЮДЖЕТ
ПРОЕКТ -ПУДООС
2.Дейност 431 „Детски кухни“
БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

БЮДЖЕТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 311
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 431
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
ОБЩО БЮДЖЕТ ЗА ДГ №22 „ЗВЪНЧЕ“ ХАСКОВО

531 477
10 092
1 304
31 201
3 070
19 185
2 112
16 165
614 606

221 573
193 239
28 334
1 200

836 179

Изпълнението на разхода по параграфи през отчетната 2017 г., е както следва:
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ/
ОТЧЕТ
§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения
283457
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна
19039
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения
9034
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения
1856
§§05-51 Социални осигуровки-работодател
33847
§§05-52 Учителски проф.фонд
7189
§§ 05-60 Здравни вноски работодател
14813
§§ 06-80 Вноски за допълнително задължително пенсиониране 6687
§§ 10-11 Храна - закуски ПГ
6094
§§ 10-14 Учебни помагала
3240
§§ 10-15 Материали
3807
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода
7318
§§ 10-20 Разходи за външни услуги
1579
§§ 10-30 Текущ ремонт
8157
§§ 10-51 Командировки
105
ОБЩО
•
406 222
Изпълнението на плана е 69.95%. Изплатените разходи по §§ 0101 са разходи за
Р.З.и ДТВ , по §§ 0205 са изплатени суми за СБКМ, безплатна храна и представително
облекло на педагогически персонал, §§ 0208 изплатено обезщетение за неползван
отпуск, §§ 0209 болнични за сметка на работодател. Разходите по §§ 0551, §§ 0552, §§
0560, §§ 0580 са разходи за осигуровки на персонала. В §§ 1011 са изплатени закуски
ПГ, §§ 1015 изплатени материали за текущ ремонт също така и материали за
изпълнение на Проект ПУДООС за двора на сграда Дружба 10. §§1016 изплатени
разходи за вода и гориво, §§ 1020 разходите са за обучение на педагогически
специалисти и обслужване на парна инсталация,§§ 10-51 командировка на директора в
§§ 1030 е отчетен ремонт на помпа,парна инсталация и радиатори яслена група и
административни кабинети сграда Дружба 10.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ
ОТЧЕТ
10-11 Храна
119310
10-13 Постелен инвентар и облекло
4951
10-15 Материали
5695
10-16 Горива, ел.енергия, вода
10121
10-20 Външни услуги
6453
10-30 Текущ ремонт
652
10-51 Командировки
0
10-62 Застраховки
883
19-81 Такси, административни такси
1045
ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ
149110
Изпълнението на плана за деветмесечието е 60,10%. Изплатена е храна за 2016г.и
приготвена храна за млечна кухня 2016г., работно облекло на непедагогически
персонал.Материали за ремонти по стопански начин, вода и ел.енергия, абонаментни
такси, обработка Р.З. и такса смет за 2017г.
Към деветмесечието остават неразплатена храна за м. септември 2017г., вода и
ел.енергия поради по късно получаване на фактурите.
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Общото изпълнение на бюджета за деветмесечието възлиза на 65,03%.
Думата бе дадена за изказвания по така прочетения отчет.
Изказвания : Няма
РЕШЕНИЕ : Обществения съвет приема отчета на бюджет деветмесечие 2017г.
Същия да бъде публикуван в сайта на ДГ № 22 „ Звънче „
По Зт. от дневния ред думата бе дадена на директор Кр. Делчева.В началото на
учебната година детското заведение стартира с 12 детски групи , както следва:
3 яслени групи
3 първи групи
2 втори групи
2 подготвителни групи - 5 годишни
2 подготвителни групи - 6 годишни
Общия брой на децата е 283.
Това, което стои като задача пред ръководството и да бъдат попълнени капацитета на
двете първи групи в сграда Дружба до максимума по Приложение № 7 към чл.53 от
Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно
образование.
По 4т. от дневния ред говори директора Кр. Делчева. Тук основно става въпрос за
качеството на образователната услуга предлагана от детското заведение. През лятото на
2017г. са публикувани актуализации на Наредбата за приобщаващо образование. Г-жа
Делчева обясни на Съвета същността на промените , припомни се механизма на
взаимодействие между участниците в процеса.Директора разясни основни елементи ,
касаещи условията и реда за определяне броя на групите и броя на децата в тях, както
и за организиране на индивидуалното обучение на дете от групата.Разясниха се и
условията и реда за осигуряване на обучение по бъл. език - при положение , че през
учебната година в детското заведение бъдат приети деца търсещи или получили
международна закрила. В хода на разговора бе повдигнат въпроса и за допълнителното
обучение по български език за групите с деца преобладаващо билингви.Г-жа Делчева
запозна съвета с проекта в който участва и детското заведение „ Равни в старта „. Той е
насочен към допълнително обучение и подпомагане на деца за пълноценното им
приобщаване към изискванията на образователната система.
В този разговор се сподели и за въведените дейности , които не са дейност на детското
заведение, но са заявени от деца и родители. След проучено желание на родителите и
съответната проверка на комисията за получените оферти от фирмите занимаващи се с
предоставяне на допълнителни педагогически услуги се взе решение договор да бъде
сключен със СК „ Слънце „ с ръководител Иво Конгалов. Договора е сключен в сила от
01.10.2017г. Преподавателите са представили тематично разпределение на дейността,
което е неизменна част и приложение към договора. Преподавателите са със
необходимата квалификация. Седмичното разпределение на допълнителните
педагогически услуги е съгласувано с директора, за което е издадена и съответна
заповед № 48 /10.10.2017г. и същото е поставено на информационните табла за
сведение на родителите. При сключване на договора са спазени всички законови
разпоредби и зап. № 595 / 17.05.2017г. на кмет на общ. Хасково.
Питане:
Председател Дора Моллова - Какви са критериите за избор на фирма предоставяща
дейности , които не са дейност на детската градина ?
Отговор :

Директор Кр. Делчева - След предварително проучване на желанията и обобщаване на
избрани дейности се разгледаха пристигналите в детската градина оферти - ФК „
Хасково „ с ръководител Илиян Киряков и СК „ Слънце „ с ръководител Ив. Конгалов.
Офертата на ФК „ Хасково „ относно ценово предложение бе по-благоприятна, но
офертираната дейност е само една - ФУТБОЛ . Тази дейност има възможност да се
реализира само в сграда „ Дружба „ която разполага с закрито помещение подходящо за
дейността.
Офертата на СК „ Слънце „ е комплексна и обхваща трите дейности - английски език,
карате и футбол
.Имайки предвид заявките на родителите и комплексното предлагане на
педагогическите услуги - комисията натоварена с подбора реши: Договора за
изпълняване на дейности, които не са дейност на детската градина да бъде сключен със
СК „ Слънце „.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито от
председателя Дора Стефанова
Протоколист: Ем. Чавдарова
председател Дора Стефанова т Моллова

