
ДЕТСКА ГРАДИНА JV. 17 
Л "ИГЛИКА" ХАСКОВО 

п р о т о к о л №5 

От 13.09.2019 г. 

Днес, 13.09.2019 г. от 18,00 ч. в детската градина се проведе редовно заседание на 
обществения съвет към ДГ №17 „Иглика". 

Присъстваха 7 души - 5-ма редовни членове 
П.Демирева-председател на Училищно настоятелство"Иглика" 
В.Тенчева-директор на ДГ №17 „Иглика" 

Дневен ред: 
1. Одобряване стратегията за развитие на детската градина(2016-2020) и приемане 

ежегодния отчет за уч.2018/2019г. на директора за изпълнението й. 
2. Обсъждане на разработената програма за предоставяне на равни възможности и 

за приобщаване на децата от уязвими групи за уч. 2019-2020г. 
3. Обсъждане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес в детската градина за уч, 2019-2020г. 
4. Обсъждане на предложенията за създаване на Етичен кодекс на общността за 

уч.2019-2020г. 
5. Съгласуване на годишния план на детската градина за уч.2019-2020 г. 

Разисквания: 
По първа гочка от дневния ред - Обществения съвет разгледа и одобри стратегията на 
детската градина(2016-2020). След запознаването със стратегията за развитие на 
детската градина разисквания и въпроси нямаше. Г-жа Тенчева представи ежегодния 
отчет за уч.2018/2019 г. на директора и изпълнението му. След запознаването с отчета 
разисквания и въпроси нямаше.Членовете на Обществения съвет одобриха и приеха 
отчета. 

Гласували- ..за"- 5. „въздържал се"-няма,"против"-няма. 

По втора точка от дневния ред бе обсъдена програмата за предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи за уч. 2019-2020г. След 
запознаването с програмата разисквания и въпроси нямаше.Членовете на Обществения 
съвет одобриха и приеха програмата. 

Гласували- „за"- 5. „въздържал се"-няма."против"-няма. 

По трета точка от дневния ред бяха обсъдени политики и мерки за подобряване 
качеството на образователния процес в детската градина за уч, 2019-2020г. Членовете 
на Обществения съвет одобриха и приеха политики и мерки за подобряване качеството 
на образователния процес. 

Гласували- „за"- 5, „въздържал се"-няма,"против"-няма. 

По четвърта точка от дневния ред бяха обсъдени предложенията за създаване на 
Етичен кодекс на общността за уч.2019-2020 г. След запознаването с Етичния кодекс 



разисквания и въпроси нямаше.Членовете на Обществения съвет одобриха и приеха 
Етичен кодекс на общността за уч.2019-20120 г . 

Гласували- „заи- 5,.,въздържал се"-няма,"против"-няма. 

По пета точка от дневния ред - г-жа Тенчева внесе искане за становище за 
съгласуване на годишния план на детската градина за учебната 2019/20 г. Искането за 
становище на годишен план, бе съгласувано от обществения съвет. Представяне на 
становище от страна на Обществения съвет в писмен в и д - д о 16.09.2019 г. 

Решения: 
1. Одобри стратегията за развитие на детската градина(2016-2020) и приемане 

ежегодния отчет за уч.2018/2019 г. на директора за изпълнението й. 
2. Одобри програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата от уязвими групи за уч. 2019-2020 г. 
3. Одобри политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес 

в детската градина за уч, 2019-2020 г. 
4. Одобри предложенията за създаване на Етичен кодекс на общността за уч.2019-

2020 г. 
5. Съгласува годишен план на детската градина учебната 2019/2020 г. и представи 

мотивирано писмено становище, в срок до 16.09.2019 г. 
След изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито. 

ВЕРА НОЛЕВА 
Председател на Обществен съвет 
към ДГ №17" Иглика" 

Красимира Жекова. 
Протоколист 


