
Вх.№152/29.06.2017г. 

                                                  ПРОТОКОЛ №3 

от заседание на Обществен съвет към ДГ „Щастливо детство“ гр.Ветово 

за учебната 2016/2017 година 

 Днес 27.06.2017г. се проведе заседание на обществен съвет към детска градина „Щастливо 

детство“ -гр.Ветово за учебната 2016/17година. 

Председателят г-н Ив.Петков отсъства по обективни причини и е заменен от резервния 

председател г-жа Петя Радославова.Отсъства преставител на общината г-н И.Кадишев. Присъстват 

общо 4 членове.Има кворум и заседанието започва. 

Беше предложен следния проект за дневен ред: 

1. Бюджет 2017г. 

2. Отчет от анкетни карти за управление на качеството на ДГ. 

3. Превенция от отпадане на деца на 5 годишна възраст от посещение  на детска градина. 

4. Разни. 

Дневният ред беше гласуван и приет с 4 гласа „ЗА“. 

По т.1 изказа се Бюлент Салимов ,че няма забележки. 

Г-жа Петя Радославова попита: „От къде са тези 16 000 хил.лева?” 

Г-жа Ахмакова обясни ,че е във връзка с корекцията на децата през месец декемри 2016г.- по 

натурални показатели.Предоставеният бюджет бе приет единодушно. 

По т. 2  бе разгледан Анализ на получените резултати от самооценяването за учебната 2016 /2017 

г.Г-жа Ахмакова разясни резултатите от анкетните карти. 

Г-н Пехливанов изрази мнение ,че децата често се разболяват.Г-жа Радославова се оплака от 

нахапване от бълхи.Г-жа Сибел Селиман сподели ,че е доволна от обгрижването на децата в 

детската градина.Анализът бе приет единодушно.  

По т.3 г-жа Ахмакова докладва за проблемно дете-Стилиян на 5 г.,чиито родители отказват то да 

ходи на детска градина.Проведе се дискусия за ползата от посещаване на детската градина и се взе 

решение да се сезират отговорните институции. 

По т.4 Разни. 

Бе разискана липсата на кабинетна сестра,нуждата от фирма,която да монтира професионална 

печка в кухнята и проблем- живееща под детската градина в „Хр.Ботев „ лисица. 

Беше решено да се търси здравен работник от страна на родителите.Да се търси информация от 

общината за премахване на животното и бе препоръчано да се търси Джефер за съдействие по 

въпроса с печката. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

Протоколчик:……………..     Зам.председател:……………… 

/Сибел Селиман/      /Петя Радославова/ 



 

  

 


