ПРОТОКОЛ № 65 / 19.10.2016г.
На 19.10.2016г. в изпълнение на Раздел IV. Контрол, т.4.1 от приетите с Решение
№ 158 по Протокол №35 от 12.03.2009г. „Правила за приемане на деца в общинските
обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична
община”, от 10ч. в Дирекция „Образование” се състоя редовно заседание на работната
група, съгласно Заповед № СО-09-01-282/ 09.07.2013г. на Кмета на Столична община.
Присъстват:
1. Г-жа М.Минчева – Директор на Дирекция „Образование”
2. Г-н П. Хаджигеоргиев – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
3. Г-жа И. Николова – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
4. Г-жа Б. Тасева – Ст. експерт в Дирекция „Образование”
5. Г-жа Я. Никодимова – началник на отдел „Централизирани информационни
системи” към Дирекция ИОТ - СО;
6. Д-р Ц. Христова – Дирекция „Здравеопазване”
7. Г-жа С. Балева – директор на ДГ №8
8. Г-жа Н. Кацарска – директор на ДГ №55
9. Г-жа А. Ильовска – Директор на ДГ № 19
10. Г-жа И. Харбалиева – Директор на ДГ № 99
11. Г-жа Л. Василева – Директор на ДГ №68
12. Г-жа М. Вацева – Директор на СДЯ № 31
Заседанието бе открито от г-жа М. Минчева, която предложи следния дневен ред:
1. Отразяване в ИСОДЗ на преместените деца от затворената за ремонт ДГ № 187 район "Красна поляна";
2. Разглеждане на молби за прием на деца;
3. Разни.
Разисквания по т.1 от дневния ред:
Във връзка със строежа на нова сградата на ДГ № 187, е необходимо децата от всички
възрастови групи да бъдат временно преместени в детски и учебни заведения на
територията на район „Красна поляна“. Има издадена заповед на кмета на район
„Красна поляна“. Предложението е дедата от яслените групи да бъдат преместени в
новопостронената детска ясла, децата от подготвителните групи да се преместят в
училище, а според възможностите на другите детски заведения да бъдат разпределени
децата от І и ІІ възрастова група. Преместването на децата ще бъде отразено в ИСОДЗ
чрез решение на работната група по Протокол № 65/19.10.2016 г.
Гласува се. Решението се приема.
Разисквания по т.2 от дневния ред:
1. Писмо от г-жа М. Йовчева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – СО с
молба за прием на детето В. А., роденo 2013 г. в ДГ № 90, район „Надежда“. Детето е
настанено в приемно семейство от м. юни 2016 г.
Решение на РГ- За съдействе.
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2. Молба, представена от д-р Христова – Дирекция „Здравеопазване”, по повод на дете,
което е класирано и прието в СДЯ № 23. Майката моли за преместване в друго детско
заведение, поради промяна в адресната регистрация.
Решение на РГ- За съдействе.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Запознати с протокола:
1. М.Минчева –
2. И. Николова –
3. П. Хаджигеоргиев –
4. Б. Тасева –
5. Я. Никодимова –
6. Д-р Христова –
7. С. Балева –
8. Н. Кацарска –
9. А. Ильовска –
10. И. Харбалиева –
11. Л. Василева –
12. М. Вацева –
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