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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА
„АЛЕН МАК ,ГР.ХАРМАНЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Общественият съвет към ДГ „Ален мак" гр.Харманли е орган за подпомагане на
развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението му.
В изпълнение на задълженията си по чл. 6 и чл.10 от Правилник за устройството и
дейността на обществения съвет към ДГ „Ален мак" гр.Харманли, общественият съвет
към ДГ„Ален мак" за уч.ебната 2019 - 2020 г. проведе общо 6 редовни заседания:
Първото заседание се проведе на 09.09.2019 г. със следния дневен ред:
1. Обсъждане на програми за превенция на ранно напускане на детската градина и
програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата.
2.Годишен план на детската градина.
3. Приемането на Етичен кодекс на детската градина.
4. Актуални проблеми на детската градина.
5.Програма и план за работа с родители.
6.Задължителна документация в детската градина,която касае Обществения съвет
Учебен план Стратегия с приложения
7.Изразходвани средства за изминалата учебна година.
8.Иновации в детската градина.
9.Мерки за подобряване качеството на образование в детската градина.
Второто заседание на Обществения съвет се проведе на 18.10.2019 г
На събранието присъстваха представителите на всяка група за излъчване на
представители на родителите в обществения съвет към детска градина „Ален мак” и
директора на детската градина.
Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет бяха
регистрирани в присъствен списък.
Заседанието протеча по предварително обявения от председателя на обществения
съвет дневен ред, както следва:
1.Избор на редовни членове на Обществения съвет.
2.Избор на резервни членове на Обществения съвет.
3.Дейността на Обществения съвет
Третото заседание се проведе на 22.10.2019 г при следния дневен ред:
1.Избор на нов председател на Обществения съвет.
2.Приемане на правилника на Обществения съвет.
3. Попълване на декларации от членовете на обеществения съвет.
Четвъртото заседание се проведе на 18.02.2020 г. при следния дневен ред :
1.Запознаване и обсъждане на стратегически документи на образователната
институция:
1.1. Стратегия за развитие на детската градина и приемане отчет на
директора за изпълнението и;

1.2. Програма за превенция на ранно напускане на детската градина и за
предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от
уявимите групи;
1.3. Етичен кодекс на ДГ.
2. Актуални проблеми на детската градина. Проектно предложение за подобряване на
интериора в детската градина «Аз обичам моята детска градина». Други реализирани
проекти за тази учебна година.
3. Предлагане на политики за подобряване на качеството на образователния процес.
4. Съгласуване на избора на учебни помагала за новата учебна година 2020/2021 г.
5. Оформяне на групи за новата учебна година.
6. Предлагане на имиджова политика за детската градина – уникалност в изпълнение
на стратегията на детската градина.
7. Дава становище за разпределението на бюджета за 2020 г. по дейности и размера
на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението на 2019 г
Петтото заседание се проведе на 05.06.2020 г Заседанието протече по
предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред:
1. Годишен отчет на общeствения съвет.
2. Предложения за съвместни дейности за новата учебна година.
3. Анкета за нова Стратегия на детската градина за период 2020-2024 година.
4. Отчет за изпълнение на тримесечен отчет на детската градина
Шестото заседание се проведе на 07.07.2020 г Всички присъстващи на заседанието
членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък. Заседанието
протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен
ред:
Приемане на нов член в Обществения съвен на ДГ Ален мак, град Харманли
Председателят на обществения съвет има право да участва в заседанията на
Педагогическия съвет с право на съвещателен глас и има възможност да прави
предложения по въпросите от дневния ред и да представя позицията на обществения
съвет, по отношение развитие на детската градина.
Председателят на обществения съвет редовно участва в две заседания на
Педагогическия съвет за уч. 2019-2020 г.
Настоящият отчет за дейността на общественият съвет към ДГ „Ален мак"
гр.Харманли за уч.2019/2020 г. е изготвен, съгласно изисквания на чл.16, ал.2, от
Правилника за устройството и дейността на обществения съвет към ДГ
„Ален мак" гр.Харманли и приет на 05.06.2020 г. ,

АЛЕКСАНДРА КОСТОВА
Председател на Обществения съвет към ДГ „ Ален мак"

