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Хо79 „Слънчице” се състоя
Днес, 26. 05. 2022 г. в гр. София, в учителската стая на Детска градина
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П. Комисията пристъпи към оценка на допуснатото до този етап
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3. «Мотиви към оценката на ДСК „ПУМПАЛ”
Критерий „Степен на квалнфикация на преподавателите в определената ДОД“
Участникът е предложил един преподавател. За него е представена диплома за завършено висше
образование по специалността „спорт“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионална
квалификация „треньор по художествена гимнастика“, също така са представени и документи, доказващи
допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД. Предвид приложените
документи и съобразно чл. 11, ал. | от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, комисията присъжда на
участника 20 т.
1.

2.

Критерий „Професионален опнт на преподавателите“

представената от участника трудова книжка, се установява, че стажът по специалността« на
6. „в“ от
предложения преподавател с над 3 години. Въз основа на това и на основание чл. 11, ал. 2,
От
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Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на

територията на Столична община, участникът получава 25 т.
3. Критерий „Ресурсно обезпечаване на съответната ДОД”
Участникът е предложил за своя сметка, както осигурени учебни помагала за съответната възраст
при осъществяване на ДОД, така и материално-техническо обезпечаване на обучението. Поради това и
на основание чл. 1, ал. 3 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в
общинските детски градини на територията на Столична община, участникът получава 25 т.
4. Критерий „Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на

детето”

Участникът е предложил цена за обучение за едно занятие за всяка възрастова група в размер на 4,
00 лв., която е единствената оценяема. Затова на основание чл. 11, ал. 4 от Правилата за осъществяване
на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична
община, участникът получава 10 т.
5. Критерий „Социална отговорност”
Участникът е предложил ползване на безплатно обучение за всички категории лица по чл. П, ал. 5
от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини

на територията на Столична община,
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ТУ. С оглед извършените оценка и класиране на предложението за допълнителна образователна
дейност „ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА”, комисията.

РЕШИ
ПРЕДЛАГА на Директора на Детска градина Х 79 „Слънчице”, град София, да бъде сключен
договор с класирания на първо място участник за осъществяването на допълнителна образователна

дейност „ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА”.
Комисията приключи своята работа, резултатите от която са
Протоколът, заедно с цялата налична документация, да
градина Хо 79 „Слънчице”, град София.
Настоящият протокол се изготви на основание чл. 16
допълнителни образователни дейности в общинските детски
община.
Настоящият протокол е подписан на 26. 05. 2022 г.
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