ПРОТОКОЛ
№2/09.03.2017г.
Днес 9 Март 2017 година /четвъртък/ от 17:30ч. се проведе събрание на
Обществения съвет в ДГ ''Снежанка'', гр. Пловдив.
Членовете от Обществения съвет, присъстващи на събранието са регистрирани
в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. Присъстват
членовете на Обществения съвет Красимир Ацалов, Емил Панчев, Магдалена Атанасова и
резервните членове Антония Ацалова и Цветелина Каменова. Отсъства Некезова.
Заседанието се счита за редовно.
На събранието присъства директора на ДГ „Снежанка“ г-жа Анета Найденчовска.
Сред присъстващите се направи избор на протоколчик и избра с пълно съгласие г-жа
Антония Ацалова.
Събранието се води от г-н Красимир Ацалов, Председател на Обществения
съвет на ДГ „Снежанка“, гр. Пловдив и протече при следния

Дневен ред:
1. Представяне на проекта на бюджет за 2017 година на ДГ „Снежанка“, гр. Пловдив и
изказване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на
капиталовите разходи.
2. Обсъждане на дейности с родителите, включени в Програмата на детската градина
за превенция на ранното напускане, за предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на децата от уязвими групи.
3. Обсъждане на въпроси за участие в работата на педагогическия съвет, свързани с
предстоящи дейности и мероприятия до края на учебната година.
4. Текущи.
По т. 1 от дневният ред докладваха директора на ДГ „Снежанка“, гр. Пловдив
г-жа Анета Найденчовска и г-жа Магдалена Атанасова.
Събранието няма възражения за представеният проект на бюджет на детското
заведение за 2017 година.
По т. 2 от дневният ред бяха разгледани дейностите, с които съвместно с
педагогическия екип на детската градина да се осъществят за предотвратяване на ранно
напускане на образователната система чрез работа с родителите за редовно посещаване и
целогодишно на учебния процес от децата в подготвителните групи на 5г. и 6г.
Както и да се организират общи мероприятия, които да са отворени за всички
родители, желаещи да се присъединят със свои идеи.
По т. 3 от дневният ред членовете представиха и обсъдиха свои идеи за
предстоящите празници и инициативи с децата по календара на детската градина до края на
учебната 2016-2017г.:
•

организиране на мероприятие „Ден на пътната безопасност“ с тематика
„Деца-велосипедисти“ в района на ДГ ''Снежанка'' с институции като ПЪТНА
ПОЛИЦИЯ, ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ и други.
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•

•
•
•

организиране на мероприятие „Ден на Земята“ с дейности за опазване на
околната среда – засаждане на разсад на цветя и билки с родителите, обновяване
на насажденията и грижа за двора, освежаване на детските съоръжения за игра
на двора и рециклиране на отпадъци с изработка на нови изделия съвместно с
родителите.
организиране на мероприятие „Ден на детето“ извън детската градина чрез
осигуряване на транспорт.
подпомагане на педагогическия екип с разработване на проект за 2018г.
към МОСВ (За чиста околна среда) срок за подаване Януари 2018 година.
доброволческа инициатива за освежаване и почистване на детските
площадки – с цел подобряване на условията в двора на детското заведение през
април-май.2017г.

По т. 4 от дневният ред членовете организиране на срещи с родителите всяка
неделя – на 19.03.2017г. /Неделя/, на 23.04.2017г. /Неделя/, на 28.05.2017г. /Неделя/ в двора
на ДГ ''Снежанка'' от 10:00 до 11:30 часа с обсъждане на предстоящи дейности в градината.
Всички предложени дейности, мероприятия и инициативи се гласуваха от членовете и
приеха единодушно. Предложенията по т.1-4 са РЕШЕНИЯ от заседанието на обществения
съвет.
Събранието се закри с изчерпване на дневния ред.

Протоколчик: ………………
п

Председател : ………………..
п
Дата: 09.03.2017г.
гр. Пловдив
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

неразделна част към Протокол №2/09.03.2017г.

№

ЧЛЕН от ОС

1

Емил Панчев

2

Красимир Ацалов

3

Магдалена Атанасова

4

Цветелина Каменова

6

Антония Ацалова
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