
ДЕТСКА ГРАДИНА №17 „ИГЛИКА" ГР.ХАСКОВО 
 
 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА №17 „ИГЛИКА" ГР.ХАСКОВО  

ЗА УЧ.2018/2019 ГОДИНА 

 

Общественият съвет към ДГ №17 „Иглика" гр.Хасково е орган за подпомагане на 

 развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението му. 
В изпълнение на задълженията си по чл. 15, ал.1 от Правилник за устройството и 

 дейността на обществения съвет към ДГ №17„Иглика" гр.Хасково, общественият 
 съвет  към ДГ №17„Иглика" за уч.2018 - 2019 г. проведе общо 5 редовни 
 заседания: 
 

На 13.09.2018 г. от 18,00 ч. в детската градина се проведе редовно заседание на 
 обществения съвет към ДГ №17 „Иглика", което премина при следния дневен 
 ред: 

1. Одобряване стратегията за развитие на детската градина (2016-2020г.) и 

приемане ежегодния отчет за уч.2017/2018 г. на директора за изпълнението й. 

2. Обсъждане на разработената програмата за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи за уч.2018-2019 г. 

3. Обсъждане на политики и мерки за подобряване качеството на 

образователния процес в детската градина за уч.2018-2019 г. 

4. Обсъждане на предложения за създаване на Етичен кодекс на общността за 

уч.2018-2019 г. 
5. Съгласуване на годишния план на детската градина за уч.2018-2019 г. 

На 31.01.2019 г. от 18,00 ч. в детската градина се проведе редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ №17 „Иглика”, което ще премине при следния дневен 

ред: 

1.Представяне на финансов отчет на делегирания бюджет на ДГ №17 „Иглика“  за 

четвърто тримесечие на 2018 г. – м. октомври-м.декември.  

2.Съгласуване на план-приема на деца за учебната 2019/2020 година и 

представяне на становище от страна на обществения съвет. 

3.Съгласуване избора от учителите в детската градина на познавателните книжки 

и учебните помагала за всяка възрастова група за учебната 2019/2020 г. и 

представяне на становище от страна на обществения съвет. 
 
 

На 29.03.2019 г. от 18,00 ч. в детската градина ще се проведе редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ №17 „Иглика”, което ще премине при следния дневен 

ред: 

1.Изготвяне и представяне на становище от страна на обществения съвет, за 

проекта на  бюджет на ДГ №17 „Иглика“ за 2019 г. 



На 28.04.2018 г. от 18,00 ч. в детската градина ще се проведе редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ №17 „Иглика”, което ще премине при следния дневен 

ред: 

1.Представяне на финансов отчет на делегирания бюджет на ДГ №17 „Иглика“  за 

изтеклото първо тримесечие на 2019 г.– м.януари - март. 
 

На 21.07.2019 г. от 18,00 ч. в детската градина ще се проведе редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ №17 „Иглика”, което ще премине при следния дневен 

ред: 

1. Представяне на финансов отчет на делегирания бюджет на ДГ №17 „Иглика“  за 

изтеклото второ тримесечие на 2019 г.– м.април - юни.    
 
 

За всяко заседание се води протокол, в който са описани разискваните въпроси и 
 взетите решения. 
 

Бяха разгледани четири искания за становище до обществения съвет от 
 директора ДГ №17 „Иглика" г-жа Тенчева, относно: 

1. Проекта за бюджет на детската градина за 2018 г. - срок за 
 становище:03.04.2018 г. 

2.Съгласуване на годишния план на детската градина за уч.2018-2019 г. - срок за 
 становище:14.09.2018 г. 

3.Съгласуване на избора от учителите в детската градина на познавателните 
 книжки за учебната 2018/2019 г. - срок за становище:20.04.2018 г. 

4.Съгласуване на  план-приема на деца  в детската градина за учебната 2018/2019 
 г.-срок за становище:02.02.2018 г. 

 
Исканията бяха разгледани и обсъдени на заседание на обществения съвет и 

 предложени четири положителни становища на вниманието г-жа Тенчева, 
 относно:  

1.Проекта за бюджет на детската градина за 2018 г. 
2.Съгласуване на годишния план на детската градина за уч.2018/2019 г. 
3.Съгласуване на избора от учителите в детската градина на познавателните 

 книжки за  учебната 2018/2019 г. 
4.Съгласуване на  план-приема на деца  в детската градина за учебната 2018/2019 

 г. 
 

Председателя на обществения съвет участва редовно в заседанията на 
Педагогическия съвет с право на съвещателен глас и има възможност да прави 
предложения по въпросите от дневния ред и да представя позицията на 
обществения съвет, по отношение развитие на детската градина. 

Председателят на обществения съвет редовно участва в заседанията на 
Педагогическия съвет за уч. 2018-2019 г. 

Настоящият отчет за дейността на общественият съвет към ДГ №17 „Иглика" 
гр.Хасково за уч.2018/2019 г. е изготвен, съгласно изисквания на чл.26, ал.1, т.1 от 
Правилника за устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 
№17„Иглика" гр.Хасково. 

  
  ВЕРА HOЛEBA: /П/ 
 
  Председател на Обществения съвет  
  към ДГ№17 „ Иглика " 



 


