
 

УТВЪРЖДАВАМ 

Заповед № РД-09-02/15.09.2021 г.: 

 

Цанка Ненчева……………. 

Директор на ДГ „Радост” 

Приложение № 2 към раздел „Организация на работата“ по т. 1.2 

 

 

 

 

ПЛАН - ПОКАНА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ И 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

                        ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г. 
 
 

                   
Планът на ОС на ДГ ”Радост” е приет на заседание на Обществения съвет 

с Протокол № РД-07-06/.10.09.2021 г.  и на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № РД-06-09/13.09.2021 г.  

 

 

 Детска градина „Радост” 
5400, гр.Севлиево, ул.”Здравец” №1; тел. 0675/ 3-28-46 

e-mail: zdg.radost@abv.bg; сайт: www.dg-radost.org  
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Настоящият план на Общестевия съвет е изготвен на основание ЗПУО и Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.   

 
№ № на протокол /Тема Дневен ред Дата  Час  Място  

6. №РД-07- 06/ 

10.09.2021 г. 

 

Начало на учебната 

година 

1. Приемане на ежегоден отчет на стратегия и плана за 

действие и финансиране към нея за учебната 2020/2021 

г. Публикуване на интернет страницата на ДГ – 

директора. 

2. Приемане на актуализирана стратегия на ДГ “Радост“ 

за периода 2020-2024 г. и план за действие и 

финансиране. 

3. Приемане на програма за превенция на ранното 

напускане на детската градина. 

4. Приемане на програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата от уязвими 

групи. 

5. Предложения на мерки за повишаване качеството на 

образователния процес. 

6. Обсъждане на етичния кодекс. 

7. Приемане на план-покана за заседанията на 

Обществения съвет за учебната 2021/2022 г. 

8. Обсъждане на качеството на образователната услуга. 

9. Ежегоден отчет на Обществения съвет. 

10. Други. 

10.09. 

2021 

г. 

17.15 

часа 

ДГ 

„Радост” 

№1 

 

Учебна 2021/2022 година 

1.  №РД-07- 01/ 

21.10.2021 г. 

1. Отчет на изпълнението на бюджета за трето 

тримесечие 2021. 

21.10. 

2021 

17.15 

часа 

ДГ 

”Радост”
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Бюджет 

Качество на 

образователния 

процес 

 

2. Становище за разпределение на бюджета по 

дейности и размера на капиталовите разходи – 

проектобюджет, подготовка на заявка към община 

Севлиево. 

3. Обсъждане на качеството на образователната 

услуга. 

4. Други. 

г. №1 

2.  Отчитане на първи 

учебен срок на 

педагогически съвет 

1. Анализ на решенията на Педагогическия съвет от 

РД-06-02 /22.11.2021 г. 

2. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване 

на компетентности от децата и предлагане на 

съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати по 

ДОС. Приобщаващо образование - обща и 

допълнителна подкрепа. Резултати с децата по 

проект „АПСПО“;  НП “Успяваме заедно“, 

Модул 1 „Хубаво е в детската градина“и 

Национална програма „Заедно за всеки ученик“ – 

докладват директор, координатор по 

приобщаващо образование, учители на групи и 

ръководители на групи по проекти. 

3. Анализ за дейността на учителите в групите на 

ДГ (приобщаващо образование – индивидуални 

планове за подкрепа на деца; ДОС; БДП; планове 

на групите) - учители на групи 

4. Отчет за резултатите от работата на комисиите и 

работните групи в ДГ – председатели на групи и 

комисии. 

07.02. 

2021 

г. 

17.15 

часа 

ДГ 

”Радост”

№1 
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5. Самооценяване, съгласно Наръчник по 

качеството на ДГ, анкети с учителите – комисия 

по качеството. 

6. Анализ на изпълнението на годишния план за 

първия учебен срок – директор. 

7. Избор на познавателни книжки за групите за ЗПО 

за уч. 2021/22 г. 

8. Предложение за педагогически специалист за 

конкурс „Учител на годината“ – СБУ 

Други 

3.  №РД-07- 02/ 

17.02.2022 г. 

Бюджет 

Качество на 

образователния 

процес 

Познавателни книжки 

 

1. Отчет изпълнението на бюджета за 2021 г. и на 

четвъртото тримесечие. 

2. Становище на Обществения съвет за проекта на 

бюджет 2022 г. 

3. 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. 

4. Съгласуване избора на познавателни книжки за 

групите за ЗП, които се предоставят за безвъзмездно 

ползване от децата. 

5. Обсъждане на качеството на образователната услуга. 

6. Други. 

17.02. 

2022 

г. 

17.15 

часа 

ДГ 

”Радост” 

№1 

4.  №РД-07- 03/ 

28.04.2022 г. 

Бюджет 

План-прием 

1. Отчет изпълнението на бюджета – първо тримесечие 

на 2022 г. 

2. Даване на становище за план-приема на децата в 

новите първи групи. 

28.04. 

2022 

г. 

17.15 

часа 

ДГ 

”Радост”

№1 
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 3. Обсъждане на качеството на образователната услуга. 

4. Други. 

5.  №РД-07- 04/ 

07.07.2021 г. 

Анализ на уч. 

2021/2022 г. и 

подготовка на 

2022/2022 г. 

1. Отчет изпълнението на бюджета – второ тримесечие 

на 2022 г. 

2. Годишен анализ за дейността на ДГ – директора. 

3. Обсъждане на качеството на образователната услуга. 

4. Други. 

07.07. 

2022 

г. 

17.15 

часа 

ДГ 

”Радост”

№1 

6. №РД-07- 05/ 

09.09.2021 г. 

Начало на учебната 

година 

1. Приемане на ежегоден отчет на стратегия и плана за 

действие и финансиране към нея за учебната 

2021/2022 г. Публикуване на интернет страницата на 

ДГ – директора. 

2. Приемане на актуализирана стратегия на ДГ “Радост“ 

за периода 2020-2024 г. и план за действие и 

финансиране. 

3. Приемане на програма за превенция на ранното 

напускане на детската градина. 

4. Приемане на  програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата от уязвими 

групи. 

5. Предложения на мерки за повишаване качеството на 

образователния процес. 

6. Обсъждане на етичния кодекс. 

7. Приемане на план-покана за заседанията на 

Обществения съвет за учебната 2022/2023 г. 

8. Обсъждане на качеството на образователната услуга. 

9. Ежегоден отчет на Обществения съвет. 

10. Други. 

09.09. 

2022 

г. 

17.15 

часа 

ДГ 

„Радост” 

№1 

 



Учебна 2021/2022 г. Страница 6 

 

 

 

 

1. Директорът на детската градина представя и изпраща по електронен път  на членовете на Обществения съвет тримесечни отчети 

за изпълнението на бюджета на детската градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие. 

2. На основание чл. 16, ал. 1, т. 13 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата, обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.,  Общественият съвет участва с представители в заседанията на 

педагогическия съвет с право на съвещателен глас.  

 

 Забележка: Планът на педагогическия съвет е приложение № 1 към годишния план на ДГ, а на общото събрание за отчитане на 

бюджета на ДГ е приложение № 3. Всеки родител, общественик или член на Обществения съвет да се счита поканен. 

 

Изготвил:  

Виолета Монева – длъжностно лице за техническо подпомагане на Обществения съвет: .........…… 

 

Съгласувал: 

Председател на Обществен съвет: ……………….. 

                              Нели Тотева 


