
 

 

Вх.№ 472/ 25.03.2020г 

Детска градина № 93 „Чуден свят“ 

Гр.София, ул. „Дебър „ № 22 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 24.03.2020г се проведе дистанционно заседание на членовете на 

обществения съвет при ДГ № 93 „Чуден свят“, предвид обявеното извънредно 

положение и невъзможността да се проведе присъствено заседание.  

Дневен ред: 

1.Съгласуване избора на познавателни книжки за подготвителните групи за 

2020/2021 учебна година. 

В заседанието се включиха следните членове на обществения съвет: 

Десислава Господинова, Аксения Батанова, Сабина Ванчева. Останалите членове 

са в онлайн връзка с Десислава Господинова. 

 Заседанието може да се проведе.  

Г-жа Николова „Предвид обявеното извънредно положение и невъзможността 

да се съберем и обсъдим важни въпроси, касаещи работата на детската градина 

, Ви изпращам протокол от проведен Педагогически съвет , на който е взето 

решение с кои познавателни книжки ще работя подготвителните групи през 

следващата учебна година. Съгласно чл.16, ал.1 т.8 от Правилника за създаване , 

устройството и дейността на обществените съвети Вие трябва да съгласувате 

избора на учебните комплекти. 

Моля за Вашето мнение и становище по избора на учителите! 

Очаквам отговорите Ви най -късно до 19.03.2020г , тъй като срока за подаване на 

заявките е 20.03.2020г. 

Желая на всички хубав ден! 

Бъдете здрави Вие и семействата Ви!“ 

 



 

Г-жа Аксения Батанова:  

„Здравейте Г-жо Николова.  

Потвърждавам и се доверявам на преценката на учителите за избора на 

помагала. Моите деца са още в яслена група така, че нямам допълнителен 

поглед за градинските групи.  

Бъдете здрави и се пазете.  

С уважение,  

Аксения Батанова“ 

„Здравейте г-жо Николова, 

Разгледах предложените от педагогическия съвет познавателни книжки за 
работа на децата от подготвителните групи за 2020/2021 учебна година. Нямам 
възражения към направения избор.  

С уважение: 

Събина Ванчева 

Мл.експерт „Образование и култура“ 

Десислава Господинова одобрява избора на Педагогическия съвет. При 

проведената мобилна връзка Г-жа Господинова сподели, че всички членове  

одобряват избора. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието  беше закрито. 

Решения: 

1.Обществения съвет съгласува избора на познавателни книжки за 2020/ 2021 

учебна година. 

 

Протоколчик:                                                          Директор: 

 

 


