
Детска градина № 84 ”Детелина”
гр.София 1632, район “Овча купел“, ул.”Детелина” № 1

тел./факс: 02/956 10 69; 0879297789; e-mail: odz_84@abv.bg; https://84dgdetelina.com

                Вх.№:28/27.09.2018г.

ПРОТОКОЛ

Днес 27.09.2018 г. комисия в състав: …………. – старши учител в ДГ № 84, ………. - старши 

учител в ДГ № 84, ……… – председател на СО към ДГ № 84,  ……………. – Председател на  

Родителския актив в ДГ № 84, …………..- Председател на Обществения съвет  в ДГ № 84 – и 

Представител на районната администрация „Овча купел”  - ………… гл. експерт „Образование и 

култура”, разгледа подадените документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 84 и 

класира на първо място следната фирма: 

1. Направление: „ПЛУВАНЕ”  - Сдружение „Спортен клуб „ШАРК“

Комисията предлага на директора на ДГ № 84 да сключи договор с класираната фирма с най-

много  точки  за  Допълнителни  образователни  дейности  за  три  учебни  години,  считано  от

уч.2018/2019 г., а именно:

ПЛУВАНЕ

1. Сдружение „Спортен клуб „ШАРК“ – 97 точки

      Забележка: Конкурсната комисия взе решение да избере фирма Сдружение „Спортен клуб

„ШАРК“, поради:

1. Висше  образование  на  преподавателите  по  специалност  „Спорт“  –професионална

квалификация  „Плуване“  ,магистърска  степен  „Адаптивна  физическа  активност  и

спорт“ и  докторантура  към катедра  „Теория и методика на Кинезитерапията“  към

НСА „Васил Левски“.

2. Спортният  клуб  е  вписан  в  Националния  регистър  на  лицензираните  спортни

организации и членуващите в тях спортни клубове към Министерството на младежта и

спорта.

3. Треньорите са вписани в регистъра на спортно-педагогическите кадри към ММС със

съответните номера…

4. Брой Преференции за децата.

5. Брой Референции на клуба.



             Конкурсна комисия:

              1. Старши учител в ДГ № 84 – ………….. –подпис……..

              2. Старши учител в ДГ № 84 – ……………-подпис……..

              3.Председател на СО в ДГ № 84 – ………... –подпис…….

              4. Председател на Обществения съвет  в ДГ № 84 – …………. –подпис……..

              5. Председател на Родителския актив в ДГ № 84 – …………. –подпис……..

              7. Представител на районната администрация - „Овча купел” – …………- гл. експерт „Образование и

               култура“ –подпис………

             

              София                           27.09.2018 г.


