ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 42
12 септември 2018 г.
РЕШЕНИЕ: № 364
ОТНОСНО:Определяне броя на групите и числеността на персонала в детските градини, Центъра за
подкрепа за личностно развитие и други дейности по образованието за учебната
2018/2019 година и определяне на конкретния размер на средната месечна
посещаемост на децата в групите на общинските детски градини и на децата в
яслените групи на детските градини.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 58, ал. 2 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от
5.10.2017 г., обн., ДВ., бр. 81 от 10.10.2017 г.) на МОН, Общинският съвет РЕШИ:
1. Във връзка с чл. 53, чл. 54, чл. 55 и чл. 57 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.,
обн., ДВ., бр. 81 от 10.10.2017 г.), определя за учебната 2018/2019 г. броя на групите в детски
градини (ДГ), както следва:
Брой групи
Детско заведение, населено място
ДГ “Патиланци”, гр. Вълчедръм
ДГ “Светулка”, с. Мокреш
ДГ “Мечо Пух”, с. Златия
ДГ ”Щастливо детство”, с. Долни Цибър
ДГ “Слънчице”, гр. Вълчедръм
ДГ “Калинка”, с. Септемврийци
ОБЩО:

Целодневни

Яслени

Брой деца
по списък

2
1
1
3
2
2
11

1
1
2

48
24
26
61
65
67
291

В това число да се сформират по изключение подготвителна група – 5 и 6 годишни с 28 деца
в ДГ„Калинка”, село Септемврийци и I и II възрастова група с 32 деца в ДГ „Слънчице”,
гр.Вълчедръм. Предвид възрастовите характеристики на децата от групите е осигурено обслужване
от квалифициран персонал, осигурени са необходимите условия за опазване живота и здравето на
децата и успешната им подготовка за училище.
2. Във връзка с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г. определя конкретен брой на децата в
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групите на детски градини при определяне средна месечна посещаемост – 12 деца, а в яслените
групи при определяне средна месечна посещаемост – 8 деца.
3. Във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 3 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,
определя конкретната численост на персонала в детските градини, Центъра за подкрепа за
личностно развитие и други дейности по образованието за учебната 2018/2019 г., както следва:
Численост на персонала
Учебно заведение
ДГ “Патиланци”, гр.Вълчедръм
ДГ “Светулка”, с.Мокреш
ДГ “Мечо Пух”, с. Златия
ДГ “Щастливо детство”, с. Д.Цибър
ДГ “Слънчице”, гр.Вълчедръм
ДГ “Калинка”, с.Септемврийци
ОБЩО ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Център за подкрепа за личностно
развитие
Други дейности по образованието
ОБЩО

Педагог.

Непедагог.

Общо

4
2
2
6
4
4
22
2

5
3
3
6
9
6,5
32,5
1

9
5
5
12
13
10,5
54,5
3

24

3
36,5

3
60,5

4. Дава съгласие да се дофинансира с допълнителни средства Центъра за подкрепа за
личностно развитие за обезпечаване 1 бройка непедагогически персонал.
5. Възлага на директорите на детски градини да спазват Решението при разработването на
Списък-образец № 2 за учебната 2018/2019 г. и на директора на Центъра за подкрепа за личностно
развитие при разработването на Списък-образец № 3 за учебната 2018/2019 г.
Решението е взето на основание чл.27, ал. 3 от ЗМСМА с мнозинство повече от половината
от присъстващите общински съветници. От общ брой 13 общински съветници; присъствали - 12.
Гласували “за” – 12; “против” – няма; “въздържали се” –няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Альоша Минин)

