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П Р О Т О К О Л  №3  
от 01.06.2017 г.

Дата на провеждане на работното заседание: 01.06.2017 г.,
Време на провеждане - 12.30 ч.
Място на провеждане на заседанието -  във физкултурния салон на ДГ.
На заседанието присъстваха следните членове на Обществения съвет:

• Озден Мурадова - главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив.
• Александър Евгениев Команов
• Владислава Петрова Георгиева
® Мариана Константинова Примова

Г-жа Деница Димитрова отсъстваше по уважителни причини, на нейно място бе поканен 
резервен член от Обществения съвет -  г-жа Красимира Стоева.

На заседанието бяха поканени да присъстват Председателят на УС при Училищното 
настоятелство -г-н Иван Гешев и членовете на УС при УН -г-н Атанас Костов и г-жа Лиляна 
Павлова. Членовете на Обществения съвет и на УС при УН при ДГ „Малкият принц“ присъстваха 
на последния Педагогически съвет на екипа за учебната 2016/2017 г.

Заседанието бе свикано по плана за заседанията от г-н Александър Команов -  председател на 
Обществения съвет при ДГ „Малкият принц“.

Дневен ред на заседанието:

1. Официално награждаване със малка пластика „Малкият принц“ на учители и 
родители с високи постижения в предучилищното образование и принос в 
обогатяването на образователната среда в ДГ „Малкият принц“.

2. Отчет за дейността на детската градина за учебната 2016/2017 год.

Г-жа Милушева представи на учителите и гостите всички присъстващи на заседанието:
• г-жа Озден Мурадова - главен експерт в отдел "Образование" на Община Пловдив, член 

на ОС към ДГ „Малкият припи“;
® г-н Иван Гешев -  Председател на Управителния съвет на Училищното настоятелство;
® г-н Александър Команов - Председател на Обществения съвет към ДГ „Малкият принц“;
• г-жа Владислава Георгиева -  член на ОС към ДГ „Малкият принц“;
• г-жа Мариана Примова -  член на ОС към ДГ „Малкият принц“, 
както и гостите, които са поканени, за да бъдат тържествено наградени:
• г-жа Евелина Арабаджиева -  родител от 4 група за особени заслуги в обогатяването на 

образователната среда в ДГ „Малкият принц“.
« г-н Илия Сираков -  родител от 4 група за особени заслуги в обогатяването на 

образователната среда в ДГ „Малкият принц.“
• г-жа Станислава Сурова, дългогодишен счетоводител на Училищното 

настоятелство за безвъзмездно и добросъвестно изпълнение на задълженията си с 
прозрачност и отчетност за дейността на УН.
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По първа точка от дневния ред:
Г-жа Милушева покани бившия главен учител на ДГ „Малкият принц“ -г-жа Надя Загорска и 

настоящия главен учител г-жа Даниела Тончева, одобрени от Педагогическия съвет за получаване 
на наградата малка пластика „Малкият принц“. Директорът разясни на гостите основните мотиви за 
награждаване - високи постижения в предучилищното образование, всеотдайни, отговорни, 
компетентни и иновативни, запозна ги с техните функции и отговорности. Изказа благодарност 
поименно към двете учителки, след което г-н Иван Гешев, Председател на Управителния съвет на 
Училищното настоятелство връчи персонално наградите им.

Пластики „Малкият принц“ с голяма благодарност за доброволно проявена активност 
за обогатяването на образователната среда в детската градина и принос за естетическия 
дизайн и техническа изправност на съоръжения, бяха връчени на родителите от 4-та група: 
г-жа Евелина Арабаджиева и г-н Илия Сираков

По втора точка от дневния ред:
Директорът сподели, че в детската градина съществуват 30 бр. екипа и комисии. Всеки член от 

педагогическия колектив е включен в тях и отговаря за планиране и реализиране на дейности и 
мероприятия, като в края на учебната година изготвя отчет за извършената работа. Отчетните 
доклади се представят на директора и са на разположение на всеки присъстващ на заседанието.

Г-жа Милушева представи своя отчет относно реализираната за 2016/2017г. Стратегия за 
развитие на детската градина, Тематичната проверка и Контролната дейност. Според глобалната цел 
в стратегията, в осемте групи са създадени различни атмосфери, към които има създадени 
образователни програми. Всеки педагог реализира своите образователни цели за постигане на ДОС.

Относно тематичната проверка, директорът отбеляза, че всеки учител е показал своя добра 
педагогическа практика, като отличи за най-добро представяне г-жа Тончева и сподели своята 
приятна изненада от изявата на младите учители -г-жа Бакова, Иванова, Бицина и г-жа Ванева. Тя 
направи анализ на резултатите от тематичната проверка и даде определени насоки и препоръки за 
още по-високи резултати в образователно-възпитателния процес.

Със задоволство, г-жа Милушева сподели, че детската градина е поканена от ръководството на 
ПУ“П.Хилендарски“ за Член на управителния съвет на педагогическия факултет за съвместна 
работа по Европейски проект за изследване и развитие на идеи.

Контролната дейност на директора съдържа 65 бр. протоколи. От тях 23бр. за административен 
контрол и водене на задължителната училищна документация, 25 бр. -  проверки на педагогическия 
персонал и 17 бр. -  на непедагогическия персонал.

Отчети представиха г-жа Тончева - за квалификационната дейност на учителите, г-жа Богданова 
- за реализирания и преизпълнен план за празници и развлечения и г-жа Генова за проведените 
педагогически съвети. Г-жа Пеловска представи отчета на екип „Дарения“. Отчетите на другите 
комисии и екипи ще се приемат на последващ педагогически съвет.

С пожелание за приятна лятна почивка и релакс на всички, г-жа Милушева приключи работното 
заседание.
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