ДЕТСКА ГРАДИНА “ ДРУЖБА “ - АСЕНОВГРАД
ул. “ Съединение “ 12 тел. : 0331 6 90 49, e-mail : drujba_ad@abv.bg

ПРОТОКОЛ №2/06.12.2019г.
На 06.12.2019г. в 18.30 часа в ДГ“Дружба-гр.Асеновград се проведе заседание на
Обществения съвет към детска градина, избран с Протокол на общо събрание на родителите
от 06.12.2019г., с дневен ред:
1. Избор на председател на Обществения съвет.
2. Избор на лице, което да води протоколите на Обществения съвет.
3. Обсъждане относно вида закуска основна/подкрепителна, предоставена на децата от
ПГ съгласно чл.13 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование, приета с ПМС №219 от. 05.09.2017г./изм. и
доп.ДВ бр.36 от май 2019г./
4.Разни
На заседанието присъстваха членовете на Обществения съвет, в състав:
1.
Нина Янева – представител на родителите
2.
Алина-Моника Запрянова - представител на родителите
3.
Ани Петкова - представител на родителите
4.
Надежда Димитрова - представител на родителите
5.
Мария Палатева – представител на финансиращия орган
и директора на ДГ-Антония Русева.
Присъстващите се регистрираха в списък срещу подпис.
По т.1 от дневния ред, госпожа Надежда Димитрова предложи госпожа Нина Янева за
председател на ОС. Всички членове гласуваха „за“ и предложението беше прието.
По т.2 от дневния ред, госпожа Боряна Манолова предложи госпожа Надежда
Димитрова да води протоколите от заседанията на ОС. Предложението бе прието
единодушно със „за“.
По т.3 Директорът запозна родителите с чл.13 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование, приета с ПМС
№219 от. 05.09.2017г./изм. и доп.ДВ бр.36 от май 2019г./ Мнението на състава на
Обществения съвет за вида закуска, осигурявана за децата от подготвителните групи е
следното: да бъде осигурявана като подкрепителна закуска на децата.
По т.4 „Разни“ от дневния ред на заседанието бяха обсъдени организационни въпроси,
свързани с бъдещата работа на Обществения съвет.
Взети решения на Обществения съвет:
1.Избра Нина Янкова за Председател на ОС;
2.Избра Надежда Димитрова за лице, което да води протоколите на ОС;
3.Даде мнение за вида закуска, осигурявана за децата от ПГ – подкрепителна закуска.
Председател на ОС:/п/
Нина Янева
Протоколчик на ОС: /п/
Надежда Димитрова

