Сдружение „ Настоятелство при ДГ № 22 „ Звънче „
ПРОТОКОЛ № 1
01.11.2016Г
Днес 01.11.2016г. от 18,00ч. се проведе заседание на Настоятелството
при ДГ № 22 „ Звънче „
На събранието присъстваха всички членове – представители на детските групи ,
директора на ДГ № 22 и учители от ДГ № 22.
Списък присъстващи:
Пореден Представител на
Име на присъстващия
Позиция в
№
настоятелството или
ДГ
1
„ Мики маус „ ДЯ
Радостина Радева
член
2
І Дружба
Пенка Белчева
Председател
3
ІІ Дружба
Илияна Рускова
член
4
ІІІ Дружба
Даниела Вълчева
член
5
ПГ А Дружба
Илияна Милкова
член
6
ПГ Б Дружба
Мария Димитрова
член
7
Пламена Йорданова
касиер
8
„ Мечо Пух „ ДЯ
Нина Чобанова
член
9
„ Пеперудки „ ДЯ
Стефка Радичева
член
10
І Буря
Наталия Тодорова
член
11
ІІ Буря
Христина Манолова
член
12
ІІІ Буря
Диляна Маринова
член
13
ПГ Буря
Теодора Караатанасова
член
14
ДГ № 22 „ Звънче „ Красимира Спатовска
Директор ДГ № 22
15
ДГ № 22 „ Звънче „ Сибел Али
Ст. учител
16
ДГ № 22 „ Звънче „ Емилия Чавдарова
Ст. учител
17
ДГ № 22 „ Звънче „ Калина Чакалова
Учител
Отсъстващи няма. Събранието е легитимно.
Дневен ред:
1. Отчет на средствата по сметката на Настоятелството.
2. Обсъждане на дейностите , които не са дейност на детската градина /
допълнителните дейности /
3. Проблеми свързани с подобряване на материалната база в двете сгради
4. Обсъждане на организация за коледното тържество
5. Разглеждане и подбор на оферти от фотографи за календари
6. Текущи
Няма допълнителни предложения към така предложения дневен ред.
По 1т. Пламена Йорданова – касиер на настоятелството отчете постъпленията от
членски внос и дарения по сметката на настоятелството. До момента по сметката е
натрупана сумата от 1513,00 лв. като предстои да се отчетат още 6 детски групи. За
всяко дарение или внос се издава на вносителя приходен касов ордер. Тази учебна
година са подали заявление за прием като редови членове на Настоятелството почти
около 90% от всички новоприети родители. Представителите на групите са приели
заявленията за присъединяване към организацията и са събрали и внесли членският им
внос. Всички родители са запознати с Устава на Настоятелството , които беше

актуализиран при пререгистрацията според нормативната уредба на Закона за
предучилищно и училищно образование. На всеки представител е раздаден от
Председателя Пенка Белчева – копие на Устава.
Рекапитулацията по сметката е следната.
Начално салдо на 15.09.2016г – 126,00лв
Остатък от средства за подпомагане на юбилея – 109,00лв
Събрани членски внос и дарения до момента – 1278 лв
Обща сума налична по сметката : 1513,00лв , като предстои отчитане на още 6 групи
По 2т. от дневния ред имаше направено запитване към директора какво се случва с така
наречените допълнителни дейности , как ще се сключват договорите . Красимира
Спатовска запозна родителите с Регистъра на фирмите / обучителни организации /
имащи право и легитимност за извършване на допълнителни педагогически услуги. В
момента се провеждат демонстративните форми , като всички деца които проявяват
желание имат възможност да посетят часовете. По указание на първостепенния
разпоредител договор ще се сключи между фирмата и детското заведение. До момента
имаме подадени заявления за включване в допълнителни дейности по английски ,
танци и карате за двете сгради и футбол само за сграда Дружба . Създадени са условия
за тренировки и обучение на децата . Ангажимент на директора е да създаде
необходимата организация за стартиране на дейностите и разпределение на часовете.
В проведения разговор между родителите се наложи мнението договор да се сключи с
фирмата която и предходните години е работила в детското заведение. Мотивите за
избора са :
- Учителите са доказани професионалисти
- Децата имат доверие в тях и желание да посещават часовете им
- От прякото си наблюдение педагогическия персонал споделя ангажираността на
тези преподаватели към спазване на порядките в детското заведение и
коректността на учителите по допълнителни дейности
По 3т. Проблеми свързани с подобряване на материалната база в двете сгради –
Директора г-жа Спатовска описа какви ремонтни дейности са извършени пред летния
сезон – м. Август и началото на септември 2016г.
Сграда Буря
По стопански начин северните стени на І и ПГ сграда Буря са топлоизолирани /
вътрешно /, изолиран е и таван спално помещение ПГ / Буря / , подменени са радиатори
в І , ПГ и ІІ гр. , както и в Детска ясла „ Мечо Пух „ и „ Пеперудки „, подменен е
климатика в занималя „ Пеперудки „. Офис помещенията в І и ПГ са ремонтирани и
оборудвани. Подменен балатум , освежено боядисване и пердета - І и ПГ.
Сграда Дружба
Ремонтиран покрив детска ясла , администрация и топла връзка. Монтирана
мълниезащита.Поръчани гардеробчета за подмяна в ПГ Б гр. и детска ясла.
Голяма част от ремонтите са извършвани по стопански начин , като вложения труд е на
щатния персонал.
Това което родителите споделиха и при първите родителски срещи касаеше
сигурността на двора и съоръженията за игри в сграда Буря.Проблема е от години.
Ръководството е правило опити за опазване на базата с жива охрана , но проблема до
момента няма решение.За да бъдат ограничени посегателствата над съоръженията за
игри е взето решение да се монтира видеонаблюдение в сградата и да се търси
съдействието на органите по реда.

По предложение на родителите и с тяхно съдействие ще продължи работата по
благоустрояване на дворното пространство в сграда Буря , както следва :
Централна част – детска ясла:
1. Демонтиране на голям слон пързалка и люлка
Заменени с площадка и игрови съоръжения / 1 къщичка , 1 въртележка , 2 клатушки /.
Площадката ще бъде покрита с противоударна настилка
2. Площадка І гр. североизточна / зад аптечно управление / - 1 въртележка и 2бр.
клатушки / за подсилване на игровия фонд/
3. Площадка ПГ / към улица Буря , под млечна кухня / монтиране на пързалка слон
и люлка + 2 бр. клатушки. Преместване на пясъчника на подходящо место.
РЕШЕНИЕ : Събрания членски внос и дарения да бъдат пренасочени към
гореизброените дейности
По 4т. присъстващите учители г-жа Али , г-жа Чавдарова и г-жа Чакалова запознаха
родителите с организацияна Коледното тържество в детската градина , което ще се
проведе на 20.12.2016г. Гостуващ театър „ Барса „ от гр. Пловдив с постановката „
Врява по Коледа „. Родителите решиха да се спази и тази година традицията като
зарадват малчуганите с подаръчна торбичка с лакомства.Отговорници за торбичките:
Касиера Пламена Йорданова , Илияна Рускова и Пенка Белчева / председател /
Гласуваната сума е 3,00лв. на дете , която ще бъде преведена от събраните средства на
Настоятелството.
РЕШЕНИЕ : Гласува се да се отдели от бюджета на Настоятелството сумата от
3,00лв. за закупуване на Коледни торбички за децата.
По 5т. от дневния ред Разглеждане и допущане на оферти от фотографи за календари
Директора представи на родителите офертите получени в детското заведение.
Разгледаха се всички мостри и се взе решение в градината да бъдат допуснати само
календарите – стандартна форма / голям със снимка на детето и настолен /.Избраните
модели да бъдат разпространени в двете сгради. Директора да предприеме действие
при организацията.Не се допуща оферта за ретро снимки в детското завение / мотивите
са – затрудняващ деня момент при преобличане , липса на увереност за хигиенни
изисквания към самото облекло /.
РЕШЕНИЕ : Председателя на Настоятелството да се свържи с фотографите и да
заяви одобрените модели на календари. Да се подсигурят мостри за всички
входове.
По 6т. текущи се обсъдиха въпроси , касаещи отоплението в двете сгради. На
родителите се сподели , че с настъпване на отоплителния сезон термометрия на средата
в детските групи се засича 3 пъти дневно от мед. сестри на кабинет. Данните от
резултата се нанасят в протокол , който се подписва от огняра и директора.
Други питания – няма.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на настоятелството Пенка Белчева
закри заседанието.

01.11.2016г
Гр. Хасково

Пенка Белчева – Председател настоятелство

