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П Р О Т О К О Л   № 4 

от 13.09.2017 г. 

 

Дата на провеждане на работното заседание: 13.09.2017 г. 

Време на провеждане  - 12.30 ч. 

Място на провеждане на заседанието – във физкултурния салон на ДГ. 

На заседанието присъстваха г-жа Милушева – директор на ДГ „Малкият принц“ и 

селдните членове на  Обществения съвет: 

1. Озден Мурадова - главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив.  

2. Стоил Атанасов Попов  

3. Владислава Петрова Георгиева 

4. Деница Асенова Димитрова 

Заседанието бе свикано по плана за заседанията от г-н Александър Команов – председател 

на Обществения съвет при ДГ „Малкият принц“, който отсъстваше по непредвидени 

обстоятелства. Заседанието се проведе при следния  

 

Дневен ред: 

 

1. Приемане на нов план за заседанията на ОС през уч. 2017/2018 г. 

2. Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2016/2017 г. 

3. Отчет на директора на ДГ за изпълнението на стратегията през учебната 2016/ 2017 г. 

4. Приемане на стратегията за развитие на детската градина за учебната 2017/ 2018 г. 

5. Съгласуване на годишния учебен план за учебната 2017/ 2018 г. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на ОС единодушно приеха следния план-график на заседанията и отчетите през 

учебната 2017/2018 г: 

 

До 31.10.2017 г. 

 

Отчет на директора за изпълнението на третото тримесечие на бюджет 2017 г. 

 

2-ро заседание: 31.01.2018 г. 

 

1. Отчет на директора за изпълнението на четвъртото тримесечие по бюджет 2017 г. и становище 

на Обществения съвет за отчета и разпределението на бюджет 2018 г. по дейности и за 

размера на капиталовите разходи; Към проекта на бюджета директорът на ДГ ще приложи 

обяснителна записка с информация за: 

 очакваните приходи и разходи по видове; 

 параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на 

възнагражденията, другите плащания за персонала, осигурителни вноски; 

 списък на капиталовите разходи; 

 разпределение на бюджета по дейности; 

 основните ограничения при формирането на бюджета; 
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 размера на целевите средства по видове; 

 размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на детската градина; 

 съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към 

края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 

детската градина /т.е. за преходния остатък/. 

 

3-то заседание: 25.04.2018 г. 

 

1. Отчет на директора за изпълнението на първото тримесечие на бюджет 2018 г. 

2. Обсъждане на програми за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи. 

 

4-то заседание: 06.06.2018 г. 

 

1. Предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 

основа на резултатите от самооценката на детската градина и инспектирането й. 

2. Създаване и приемане на етичен кодекс. 

 

До 31.07.2018 г. 

 

Отчет на директора за изпълнението на второто тримесечие на бюджет 2018г.  

 

 

По втора точка от дневния ред: 

Поради отсъствието на председателя на ОС т. 2 отпадна от дневния ред на заседанието.  

 

По трета точка от дневния ред: 

Отчетът на г-жа Милушева за изпълнението на стратегията за изминалата учебна година 

беше детайлен със следните акценти: 

- Успешна процедура за откриване на нова спортна площадка в двора на ДГ, предстои 

извършване на ремонтните дейности с очакван пуск 1 октомври 2017 г. 

- Извършен е соновен ремонт на санитарни възли, разливочни помещения, покрив, 

осветление басейн, сменени подови настилки 

- Извършен е подбор на нови кадри 

- Изброени бяха всички извънкласни дейности – арт базари, екскурзии, посещения на 

ферми, музеи, спортни събития и други. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Г-жа Милушева запозна ОС с основните точки от стратегията за развитие през новата 

учебна година, като някои от акцентите в нея са предстоящи ремонтни дейности, планувани 

извънкласни занимания, в допълнение към учебния план всички деца ще имат възможност да 

се обучават в тематичните занимателни среди на помещенията на други групи. Тази 

своебразна „ротация“ в рамките на два учебни часа всеки ден ще даде възможност на децата 

да се запознаят и научат нови интересни факти за полята, горите, космоса, морето и техните 

обитатели. Акцент в учебната програма за годината за всички групи ще е математиката. 

 

По пета точка от дневния ред: 

Единодушно бе приет Годишния учебен план за 2017/ 2018 г. 

 



След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

Протоколчик на ОС: ................................... 

                    

/Деница Димитрова/ 

 

 

Заместник-председател на ОС: .................................... 

                 

/Стоил Попов/ 


