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П Р О Т О К О Л  №4  
от 25.09.2018 г.

Дата на провеждане на работното заседание: 25.09.2018 г.
Време на провеждане - 12.30 ч.
Място на провеждане на заседанието -  във физкултурния салон на ДГ.
На заседанието присъстваха всички членове на Обществения съвет:

1. Александър Команов
2. Владислава Георгиева
3. Красимира Стоева
4. Деница Димитрова
5. Озден Мурадова - главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив 
и г-жа Милушева, директор на ДГ „Малкият принц“.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на план за заседанията на Обществения съвет през учебната 2018/2019 година.
2. Отчет на дейността на Обществения съвет през учебната 2017/2018 година.
3. Отчет на директора за изпълнението на стратегията през учебната 2017/2018 година.
4. Одобряване на стратегията за развитие на детската градина през учебната 2018/2019 г.
5. Съгласуване на Годишния учебен план за 2018/2019 г.

По първа точка от дневния ред;
Членовете на ОС приеха следния план на заседанията си през учебната 2018/2019 г.:

1 -ро заседание до 31.01.2019 г.
2- то заседание до 25.04.2019 г.
3- то заседание до 06.06.2019 г.
4- то заседание до 20.09.2019

По втора точка от дневния ред:
Председателят г-н Куманов даде отчет за дейността на ОС през учебната 2017/2018 година. 

По трета точка от дневния ред:
Членовете на ОС приеха отчета на директора на ДГ за изпълнението на стратегията през 

учебната 2017/2018 г. без забележки.

По четвърта и пета точка от дневния ред:
Акцент е образователната програма на ДГ през учебната 2018/2019 година е физическото 

възпитание -  спортно-подготвителни дейности и игри. Педагозите ще възпитават у децата 
любов към спорта и здравословния начин на живот. Учителите ще бъдат специално обучени 
как да водят спортните занимания на новооткритите през миналата учебна година спортни 
игрища.

Учебната година по традиция ще е богата е празници, развлечения, екскурзии. Продължава 
ротацията на групите в помещения, преобразени в различни природни среди.

Ще бъдат завършени 2 и 6 групи.



Съставен е и график за ползване на кабинет „Малки откриватели“.
Продължават безплатните занимания по плуване с нов треньор -  Веселин Пашалиев.

Членовете на ОС единодушно приеха стратегията за развитие на детската градина през 
учебната 2018/2019 г.

Председател на ОС:

/Александър Команов/


