
ОБЦрЕСШ ЕЯ СЪШЛС 
Ш  ЮГ „ШЯКЯЯШЛСРЮЩ“ 

град ГСловдив, район ‘Централен, у л  Jleouapdo Юа (Вити“ №47, 
тел 032/635 359, тел/фа^с 032/635 360, e-mailr; m.prinz@a6v. 6р, u/u/w. maCkiatprinc.com

П Р О Т О К О Л  №2  
от 05.06.2019 г.

Дата на провеждане на работното заседание: 04.06.2019 г.
Начален час -  12.30 ч.
Място на провеждане -  физкултурният салон на ДГ.
На заседанието присъстваха г-жа Милушева -  директор на ДГ „Малкият принц“, целият 

учителски колектив на ДГ, г-жа Петя Дошкова -  родител от 2-6 група -  и следните членове на 
Обществения съвет:
1. г-н Александър Команов — председател
2. г-жа Озден Мурадова -  член, главен експерт в отдел "Образование", община Пловдив
3. г-жа Красимира Стоева -  заместник-председател
4. г-жа Владислава Георгиева -  член
5. г-жа Деница Димитрова -  член.

»

Заседанието се проведе при следния
' Дневен ред:

1. Връчване на статуетка „Малкият принц“ и грамота „Учител на годината“ 2019 на г-жа 
Величка Батинкова-Георгиева -  старши учител в ДГ „Малкият принц“

2. Връчване на грамоти на родителите г-жа Петя Дошкова от 2-6 и г-жа Деница Димитрова от 
ПГ-5а за многогодишен принос при реализирането на проекти и политики на детското 
заведение, на Годишните учебни планове и при провеждането на празници и развлечения в 
и извън детската градина.

3. Отчет за дейността на детската градина за учебната 2018/2019 година.

По първа точка:
Г-жа Милушева отбеляза приноса и професионалните постижения на г-жа Батинкова в 

дейността на детската градина и й връчи статуетка „Малкият принц“ и грамота „Учител на 
годината“. '

По втора точка:
Г-жа Милушева запозна присъстващите с приноса и подкрепата на отличените родители г-жа 

Дошкова и г-жа Димитрова към дейността на детската градина през годините, изказа 
благодарности от свое име и от името на екипа на ДГ „Малкият принц“ и им връчи грамоти.

По трета точка:
Г-жа Милушева запозна присъстващите с дейността на детското заведение през изминалата 

учебна година, както следва:

1. „Седмица на пожарната безопасност“ /10-14.09.2018г./ - децата се докоснаха до истински 
пожарникар и пожарна кола на живо, видяха как се гаси пожар, специалното им оборудване, 
техника и работно облекло.

2. „Сбогом лято! Детска градина, здравей!” -  На 17.09.2018 г. в двора на ДГ „Малкият принц“ 
бе официално открита новата учебна година

3. „Европейска седмица на мобилността”-И тази година се включихме с организиране на 
различни спортни инициативи.



4. „Моето любимо животно”- конкурс за детска рисунка под надслов „За животните с любов“. 
Децата бяха отличени с награди, грамоти и подаръци.

5. „На гости в комплекс Старосел” -  На 05.10.2018г. децата от ДГ „Малкият принц“ посетиха 
комплекс „Старосел“, който разполага с единствения парк за отглеждане на горски животни, 
сравним само с естествената им среда! Запознаха със съвременните технологии и видяха 
къде и как се произвежда, и съхранява гроздовият сок.

6. „Обичам и рисувам моя град“ -  г-н Георги Стаменов, кмет на р-н „Централен“, награди деца 
от ПГ за участието им в конкурса за детска рисунка на тема „Обичам и рисувам моя град“.

7. „Национална седмица на четенето”-петдневна програма със събития, насърчаващи 
грамотността и мотивиращи практики пробуждащи детския интерес към книгата

8. „На екскурзия до Карлово и Сопот“ - На 24.10. 2018 по маршрута Пловдив - Сопот -  
Карлово -  Пловдив. Децата посетиха родния град на Иван Вазов - Сопот и къщата-музей 
„Васил Левски“в Карлово.

9. „В библиотеката” -  На 25.10.2018г. децата от четвъртите подготвителни групи посетиха 
детския отдел на библиотека „Иван Вазов“.

10. „Подаръците на есента” -семееен уъркшоп за изработване и изложба на произведения от 
природни материали с есенна тематика

11. „Много мога, много знам” -  През м. ноември в ДГ ’’Малкият принц” се проведоха открити 
моменти пред родителите по групи, в които децата демонстрираха много знания и умения.

12. „Антистрес ден” -между 05-09.11.2018 г. децата от ДГ „Малкият принц“ на фона на музика, 
създаваща настроение, спортуваха заедно в Спортен комплекс „Малкият принц“.

13. „Отпадъците оживяват“ -  По повод Европейска седмица за намаляване на отпадъците (21-29 
ноември); децата заедно със своите учители и родители вдъхнаха живот на непотребните 
отпадъци, като ги превърнаха в истински произведения на изкуството.

14. „Чиста планета“ - На 23.11.2018 г. в ДГ „Малкият принц” бе закрита кампанията 
„Европейска седмица за намаляване на отпадъците -  ECHO“. Официални гости на 
заключителната част от седмичната програма, бяха г-жа Димитринка Илиева -  гл. експерт 
„Образование, спорт и младежки дейности“ и г-жа Мария Николаева -  ст. инспектор 
„Екология и озеленяване“ от район „Централен“ на Община Пловдив. Специален гост на 
децата бе Барон Боклук. Децата демонстрираха познания за намаляването и рециклирането 
на отпадъците и участваха в забавни игри за разделно събиране на боклука, ползвайки 
специални инструменти -  щипки, ръкавички, метлички и др.

15. „Сигурни на пътя” -  За отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите на
пътнотранспортните произшествия /20.11./ се организираха редица мероприятия с цел: 
запознаване на децата с правилата за уличното движение и начините за самосъхранение и 
безопасно поведение на улицата. '

16. „Да украсим Коледа” -  в началото на м. декември във всяка група бе организиран уъркшоп 
за изработване на произведенията с коледна тематика и подреждане на изложба

17. „Жълти стотинки” -родители и служители за поредна година проведоха благотворителната 
акция „ЖЪЛТИ СТОТИНКИ”. Събраните средства от 11-тата година на кампанията са за 
подпомагане на Детското отделение на УМБАЛ „Професор Д-р Стоян Киркович“ -  град 
Стара Загора.

18. „Телефон 112-позвъни“ - Проведен бе тематичен" театрален спектакъл с цел децата да 
придобият знания и умения как да реагират при беда.

19. „Коледен базар“ -  На 05.12.2018г. по традиция се проведе ежегодния ни Коледен базар с 
уникални детски творби, изработени не само с ръчички, но и с много любов и щипка 
Коледна магия!

20. „Коледни изненади” - На 18.12.2018г. коледно обаяние плени децата от ДГ „Малкият 
принц“. Децата посрещнаха дядо Коледа с песни и много радостни възгласи.

21. „Снежни забавления” -  както всяка година, организирахме забавни зимни игри на открито.
21.„Седмица на професиите” -  запознаване на децата с различни професии и отговорностите,
свързани с тях.



22. „Нека бъдем здрави“ - през февруари децата изживяха незабравими моменти с театър
„Елени“ и чрез театрални етюди и игри надградиха своите знания в областта на здравното
образование.
23. *,Урок по родолюбив“ -  На 19.02.2019 год. бе проведен урок по родолюбив на тема: „146 

години от обесването на Васил Левски”.
24. „Отворени врати” -седмицата на „Отворени врати“ -инициатива в подкрепа на общите 

занимания и дейности за четене с родителите.
25. „Весели очички” -благотворителна кампания, чрез която се извършиха безплатни
профилактични прегледи на децата от 3-а и З-б подготвителни групи.

26. „Бяло и червено” -  отбелязване на 1-ви март и посрещане на Баба Марта в детската градина.
27. „Бяло, зелено, червено” -  отбелязахме Националния празник на България 3-ти март.
28. „Ден на оралното здраве” -  Децата от ДГ „Малкият принц“ бяха гости на Световния ден на 

оралното здраве, проведен на площад „Стефан Стамболов“, съвместно с Община Пловдив.
29. „Кой работи в театъра?” -  На 27.03.2019г. децата посетиха театрална постановка в ДКТ -  гр. 

Пловдив по случай Международния ден на театъра. Те се запознаха и с професията на 
актьорите и работата на сценичните работници.

30. „Много мога, много знам” -  През м. се проведоха открити моменти пред родителите по 
групи.

31. „Някой знае ли как става това?“ -  децата се насладиха на любимите фокуси в детската 
градина. Гледаха, участваха и ...пак не разбраха, но беше весело и смешно.

32. „Международен ден на детската книга“ /2-ри април/ - децата активно се включи в 
инициативата. Подредиха библиотечен кът и отново си припомниха правилата за опазване на 
книжките/ за да са здрави, чисти и красиви, и да продължават да им разказват текстове през 
идните години.

33. „Спортен празник“ -  По повод Международния ден на спорта за развитие и мир -  6-ти април, 
в ДГ “Малкият принц“ се проведе Спортен празник. Всички деца спортуваха най-различни 
спортове в новия си Спортен комплекс.

34. „На екскурзия в Калофер“ - По случай Международния ден за опазване на паметниците на 
културата 18.04.2019г., децата, посетиха национален парк „Христо Ботев“ гр.Калофер.

35. „Пеещ светофар“ - На 19.04.2019 г. гостува Държавният куклен театър с постановката „Пеещ 
светфар“ - образователен спектакъл.

36. „Международния ден на волосипеда“ /19.04./ - По този повод четирите подготвителни групи 
си устроиха истински „Велопразник“.

, 37. „Екобъркотия“ -  с помощта на забавна театрална постановка децата се научиха да опознават 
и опазват природното богатство и да спазват правилата за опазване на околната среда, както и 
какво е въздействието на някои човешки дейности върху природата.

38. „Земята е наш дом” -  „Денят на Земята“ -  22-ри април децата се включиха в отбелязването 
му. С огромно желание и ентусиазъм те се погрижиха за градинките и прилежащите им 
територии, почистиха около храстите и дърветата..

39. „Бисерче вълшебно“ - В изпълнение Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 
грамотността, Министерството на образованието и науката е партньор на инициативата за 
избор на детска книга и връчване на годишната награда „Бисерче вълшебно“ 2019, 
провеждана от фондация „Детска книга“. Четирите подготвителни групи на ДГ „Малкият 
принц“ взеха участие в гласуването. Малките читатели получиха красиви грамоти.

40. „Великденски помагачи“ - И децата се приобщиха към празничната великденска традиция и с 
много радостни емоции се включиха в боядисването на яйцата

41. „Уча играейки -  живея знаейки“ - Децата от подготвителните групи на ДГ“Малкият принц“ 
взеха участие в детска олимпиада по БДП „Уча играейки -  живея знаейки”, която се проведе 
в ДГ №2 “Осми март“ в гр. Търговище. Всички участници в Олимпиадата бяха отличени със 
специална грамота за участие.

42. Запознаване с постиженията на децата по формите извън ДОИ -  с открити моменти пред 
родителите всички преподаватели представиха постиженията на децата през тази учебна 
година.



43. „Всички букви знам” — отбелязахме и Деня на славянската писменост и култура.
44. „Достойни деца на България“ -  безспорно най-мащабното събитие в дейността на ДГ 

„Малкият принц“ през тази учебна година бе организирания на 23.05.2019г. Концерт- 
спектакъл „Достойни деца на България“. В грандиозната изява бяха включени всички деца от 
детската градина. Спектакълът, включващ много танци, песни, мултимедия, звукови и 
светлинни ефекти, бе представен в Голяма зала на Драматичен театър, Пловдив в навечерието 
на 24-ти май. Като гости на концерта присъстваха много видни пловдивски общественици.

45. „Малките спортисти” - На 26.05.2019 г., на стадион „Пловдив“, за седма поред година се 
проведе най-масовото ежегодно спортно събитие за деца от детските градини - Детски 
спортен празник -  „Малките спортисти”.“

46. „Футболна надпревара“ - На 27.05.2019г. Футболен клуб „Арена Велд“ 
проведе футболна надпревара между отбори от десетки детски градини.

47. „Сред природата” -  организиране на екскурзия до Араповския манастир.

При направената равносметка в края на учебната година са направени следните изводи:

1. Реализиран и преизпълнен ГКП, отлична екипна работа при планиране, организиране и 
координиране на дейността, формирани ценни качества у децата и учителите по време на 
подготовката и реализирането на концерт-спектакъла и приятни преживявания от 
родителите и гостите.

2. Отлична психологическа, методическа и социална подготовка на децата за училище.
3. Спечелен проект на МОН по инициатива на г-жа Величка Батинкова с осигурена 

интерактивна дъска за 5 -та група и проведени няколко открити урока пред родители.
4. Общественият съвет проведе 3 бр. заседания.
5. Много добро здравословно състояние на децата -  тази година освен грипа, нямахме други 

инфекциозни заболявани като шарки, скарлатина и др. Спортът и движението на чист 
въздух очевидно оказват влияние.

6. 105 % средно дневна годишна посещаемост,.
7. Много добро санитарно-хигиенно състояние и хранене на децата в детската градина.
8. Довършване обособяването на групите с различни атмосфери -  „Приятели“ и „Цветя“
9. Подмяна на врати във 2-ра и всички останали групи.
10. Основен ремонт на помещенията в плувния басейн - подмяна на фаянс, теракот и 

вътрешно боядисване.
11. Изработване на 3 бр. спортни площадки.
12. Обогатяване гардероба на детската градина с костюми и реквизити.
13. Финансовото подпомагане от УН -дарения на обща стойност 6055,07лв. за 8 бр. килими, 

настилка и монтаж на 150 кв.м.


