Детска градина „Ален мак“
град Харманли ул.“Александър Стамболийски“№81тел.0373/82806
odzalenmak1@abv.bg

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА
„АЛЕН МАК ,ГР.ХАРМАНЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 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 2017 - 2018 г. проведе общо четири редовни
заседания:
Първото заседание се проведе на 04.10.2018 г. със следния дневен ред:
1. Допълване на обществения съвет с резервен член поради преместване на
член в друго училище.
2. Обсъждане на програми за превенция на ранно напускане на детската
градина и за предаставяне на равни възможности за приобщаване на децата.
3. Приемането на Етичен кодекс на детската градина и приложения към
стратегиечсака рамка,задължителна документация
Второто заседание на Обществения съвет се проведе на 01.03.2018 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.
1.Приемане на мерки за равни възможности и приобщаване на децата от
уязвими групи
2.Предложения за подобряване на качеството на работа в образовтелната
инститцуция
Третото заседание се проведе на 05.04.2018 г при следния дневен ред:
1.Предлагане на политики за подобряване на качеството на образователния
процес
2. Съгласуване на избора на учебни помагала за новата учебна година
2018/2019 г
Четвъртото заседание се проведе на 28.05.2018 г. при следния дневен ред :
1. Одобряване план приема на детска градина „Ален мак“ за 2019/2020 г
2. Отчет на дейността на обществения съвет
3. Предложения за организация на новата учебна година за подобряване
раБотата с всички заинтересовани страни и задължителна докумунтация

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. 2017-2018 г.
Настоящият отчет за дейността на общественият съвет към ДГ „Ален мак"
гр.Харманли за уч.2017/2018 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 28.05.2018 г.

ЕМИЛИЯ ЧОЛАКОВА
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