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П Р О Т О К О Л  №2  
от 28.04.2017 г.

Дата на провеждане на работното заседание: 28.04.2017 г.
Време на провеждане - 12.30 ч.
Място на провеждане на заседанието -  физкултурния салон на ДГ.
На заседанието присъстваха следните членове на Обществения съвет:

• Озден Мурадова - главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив.
• Александър Команов -  Председател на ОС
• Стоил Попов - зам. председател на ОС
• Владислава Георгиева -технически секретар
• Деница Димитрова - протоколчик

Заседанието бе свикано от г-н Александър Евгениев Команов -  председател на 
Обществения съвет при ДГ „Малкият принц“. Протоколчик бе г-жа Деница Димитрова

Дневен ред:

1. Отчет на директора за изпълнението на първото тримесечие на бюджет 2017 г.
2. Обсъждане на програми за превенция на ранното напускане на детската градина, за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи.

По първа точка от дневния ред:

Г-жа Милушева представи изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 
г., който бе изпратен предварително по мейлите на всички членове на ОС. 
Директорът отчете, че с малко разходи се постигнаха оригинални и бързи решения 
във връзка с довършването на концепцията на детската градина в 4-та и 6-та групи. 
Няма преразходи и екипът работи стегнато предвид очакваните ремонти през лятото 
и участието на детската градина в програма на Община Пловдив за изграждане на 
две нови спортни площадки в двора на градината. Отчетът бе приет без възражения 
и допълнения.

По втора точка от дневния ред:
Г-жа Милушева отбеляза, че годишния план на ДГ се изпълнен с множество 

планирани форми за обучение, спорт и развлечения на децата, за активно участие в 
програми, за които се изготвят клипове и публикуват във фейсбук, сайта и ютуб 
канала на детската градина. Досега не са констатирани напускания на деца поради 
недоволство на родителите от обучението или възпитанието на децата. Ако има 
движения, те се дължат на промяна на местоживеенето на родителите в града или в 
чужбина. Тя покани Обществения съвет да коментира и изрази становище относно 
създадените в детската градина условия за предоставяне на равни възможности и за



приобщаване на децата от уязвими групи. Г-жа Деница Димитрова сподели, че 
създадените в градината условия касаят всички деца и не мисли, че е необходимо 
да се създават някакви други специални условия, стига учителите да прегърнат 
проблема на всяко дете, ако има такъв. Тя изрази отношение на одобрение на 
подхода на учителите от нейната група, които работят индивидуално е всяко 
семейство в зависимост от спецификата на атмосферата в него, както и е всяко дете 
поотделно, обгръщайки го с топлота и нежност. Г-жа Милушева предложи 
членовете на ОС да дообмислят тези теми до следващото заседание, което ще се 
проведе на 07.06.2017 г., когато ще се предлагат и мерки за подобряване качеството 
на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на детската градина и 
инспектирането й.

Съгласно направените разисквания, Общественият съвет взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Прие финансовия отчет за 1-то тримесечие на финансовата 2017 г.

След изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

За протокола:
/Деница Димитрова /

Председател на ОС:
/Александър Команов/


