Протокол на събрание за излъчване на представители на родителите в нов
обществения съвет към детска градина“Светла“поради изтичане на мандата на
предходния

гр.Пловдив, район Западен, ул.“Дрян“№8,
тел.0879971121, е-мейл:svetla@dg.plovdiv.bg
Булстат 000459473

ПРОТОКОЛ
№ ……../…………….
за проведено събрание за излъчване на нов състав на сформирания обществен
съвет към Детска градина „Светла”
Днес, 31.10.2019 г., в 17,30 часа, в изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, се проведе събрание на излъчените от
групите представители от родителите на децата от Детска градина „Светла”.
На събранието присъстваха 6/шест/ родители с право на глас, отсъстваха двама
по уважителни причини, които бяха заявили предварително своето отсъствие. Всички
присъстващи на събранието родители са регистрирани в присъствения списък, който е
неразделна част от настоящия протокол.Присъства и 1 представител на финансиращия
орган, посочен в Заповед на кмета като основен член-В.Балджиева-гл.експерт“ОК“ в
район Западен, както и директора на ДГ-Л.Тошева.
Събранието протече по предварително обявения от директора на Детска градина
„Светла” дневен ред, както следва:
1.Избор на 4-ма /четири/ представители на родителите за основни членове на
обществения съвет към Детска градина „Светла”.
2.Избор на 4-ма /четири/ представители на родителите резервни членове на
обществения съвет към Детска градина „Светла”.
3.Обявяване на окончателния избор и поименния състав на ОС
4.Подписване на декларации от членовете на ОС
5.Насрочване на дата за провеждане на първо заседание на сформирания ОС с
цел избор на Председател
Директорът на ДГ откри заседанието с приветствие към всички присъстващи и ги
помоли всеки да се презентира с няколко думи пред останалите, защото ще бъде
избиран.
Всеки от родителите се представи с кратка визитка-професия, ангажираност, от
коя гр.е избран, мотивация за членство в ОС.След това се пристъпи към дневния ред.

По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните предложения за избор на основни
членове от представители на родителите в обществения съвет:
Ганчо Толев-родител предложи Анна Генова и Величка Василева
Йорданака Караиванова-родител предложи Танко Станилов и Ганчо Толев
след тези предложения, номинирани за основни членове бяха:
1.Анна Г.Генова
2.Величка Б.Василева
3.Танко Ил.Станилов
4. Ганчо Кр.Толев
След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат – по реда на
направените предложения, кандидатите получиха следния брой гласове:
№
по
ред:
1.
2.
3.
4.

Име, презиме, фамилия на
кандидата

Брой получени гласове
„за”

Анна Георгиева Генова
Величка Божидарова Василева
Танко Илиев Станилов
Ганчо Кръстев Толев

6
6
6
6

„против”
0
0
0
0

„въздържал
се”
1
1
1
1

Въз основа на резултатите от гласуването, за представители на родителите в
обществения съвет към Детска градина „Светла” като основни членове са избрани:
1.Анна Георгиева Генова – 6 гласа
2.Величка Божидарова Василева – 6 гласа
3.Танко Илиев Станилов – 6 гласа
4.Ганчо Кръстев Толев-6 гласа
По т. 2 от дневния ред, постъпи предложение за резервни членове на
обществения съвет да бъдат избрани всички останали предложени родители, а именно:
1.Десислава Георгиева Колева
2.Йорданка Николаева Караиванова
3.Кристина Николова Христова
4.Лучия Георгиева Таскова
След проведеното пряко гласуване за всеки отделен кандидат, кандидатите
получиха следния брой гласове:
№
по
ред:
1.
2.
3.
4.

Име, презиме, фамилия на
кандидата

Брой получени гласове
„за”

Десислава Георгиева Колева
Йорданка Николаева Караиванова
Кристина Николова Христова
Лучия Георгиева Таскова

6
5
4
3

„против”

„въздържал
се”
1
2
3
4

Въз основа на резултатите от гласуването, за резервни членове на обществения
съвет към Детска градина „Светла” са избрани:
1.Десислава Георгиева Колева-6 гласа
2.Йорданка Николаева Караиванова-5 гласа
3.Кристина Николова Христова-4 гласа
4.Лучия Георгиева Таскова-3 гласа
По т.3 от дневния ред беше официално обявен окончателния избор и поименния
състав на ОС
По т.4 от дневния ред всички членове на ОС подписаха декларации за липса на
обстоятелства по чл.5 ал.2 от ПСУД на общ.съвети
По т.5 от дневния ред за насрочване на дата за провеждане на първо заседание на
сформирания ОС с цел избор на Председател, всички основни членове на ОС
единодушно решиха и дадоха своя глас за: Председател на ОС да остане досегашния
такъв, поради натрупания му опит-г-н Танко Ил.Станилов.Той не направи отвод и се
съгласи с благодарност.С това си решение членовете на ОС решиха следващото
заседание да бъде след встъпването им в правомощия, а именно след 16.12.2019 год.на
което свое първо официално заседание ще направят план за дейността си през 2020
год.
Поради изчерпване на дневния ред, събранието на родителите за излъчване на
представители за основни и резервни членове в обществения съвет към Детска
градина „Светла” се закри.

ПРОТОКОЛЧИК,
определен със заповед № РД-08-48/09.10.2019 ГОД.
Катерина Андонова Георгиева-главен учител: ………………….

