ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА 18 ДЕТСКИ СВЯТ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019 ГОДИНА
През учебната 2018/2019 година обществения съвет
проведе 4 заседания.
Първото заседание беше проведено на 16.10.2018 година
при следния дневен ред:
Избор на протоколчик на заседанията на обществените съвети през
уч.2018/2019.Актуализирани бяха Правилата за работа на
Обществения съвет към ДГ № 18 „Детски свят”.
Обсъдени и приети

Методическите указания за дейността на

екипите за съвместна работа на институциите

за обхващане и

задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
Съгласуване на Годишния план на ДГ № 18 „Детски свят”.
Съгласуване на Правила за поведение на децата в детските групи.
Второто заседание беше проведено 11.01.2019 при следния
дневен ред:
Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. по параграфи,
подпараграфи и конкретни дейности за държавна и общинска
отговорност на детска градина №18 „Детски свят“.
Становище по план приема на децата в детска градина №18 „Детски
свят“ за учебната 2019/2020 г.
Съгласуване избора от учителите на познавателни книжки, които се
предоставят за безвъзмезно ползване на децата в подготвителните
групи 5 и 6 годишни.

Третото заседание беше проведено на 29.03.2019 г. и бяха взети
следните решения:
Общественият съвет одобрява бюджета на детска градина № 18
„Детски свят“ за 2019 г.
Общественият съвет подкрепя решението на директор Шопова и
Педагогическия съвет относно пенсионирането учители навършили
пенсионна възраст
Изрази положително становище по разходване на средствата,
отпускани от държавния бюджет за подпомагане храненето на
децата, подлежащи на задължително предучилищно образование.
Четвъртото заседание на обществения съвет бе проведено на
05.06.2019 година във връзка с:
Приемане на отчета за изпълнение на Стратегията за равитие на
ДГ № 18 за уч.2018/2019г.
Приемане на отчета за изпълнение на годишния план на ДГ № 18
за уч.2018/2019г.
Приемане на отчета за изпълнение на бюджета по второ
тримесечие.
Представител на обществения съвет – г-жа Трайкова-Христова
участва в конкурса за

допълнителни педагогически дейности,

проведен месец юни 2019 г.
Дейността на обществения съвет е изцяло съобразена с правилника
за създаване и дейността на обществените съвети в детските

градини , подпомага дейността и създава прозрачност в
управлението на Детска градина №18 „Детски свят“.
Председател на обществения съвет,
Димитър Бенев

