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

Приложение № 3 към раздел „Организация на работата“ по т.1.3

ПЛАН НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 г.

Планът на общото събрание на ДГ ”Радост” е приет на заседание на педагогическия съвет
с Протокол № 08 /11.09.2020 г.

№
1.

Тема
Начало на учебната
година
Бюджет
Работно облекло

2.

Бюджет
ГУТ
СБКО
Качество на
услугата

3.

Бюджет

Учебна 2020/2021 г.

Дневен ред
1. Запознаване с ежегоден отчет на стратегия и плана за действие и
финансиране към нея за учебната 2019/2020 г. Публикуване на
интернет страницата на ДГ- директора.
2. Приемане на нова стратегия на ДГ “Радост“ за периода 2020-2021
г. и план за действие и финансиране.
3. Етичен кодекс на детската градина.
4. Приемане на правилник за вътрешен ред.
5. Приемане на правилник за безопасни условия на възпитание,
обучение и труд.
6. План за противодействие на тероризма. План за защита при
бедствия.
7. Правилник за строг пропускателен режим и заповед за строг
пропускателен режим.
8. Програма за превенция и интервенция на тормоза. План.
9. Отчет на бюджета за трето тримесечие.
10. Работно облекло.
11. Честване на нова година.
12. Други.
1. Отчет изпълнението на бюджета за 2020 г. и на четвъртото
тримесечие - счетоводител.
2. Определяне на начина на разпределяне на „СБКО“ за 2021 г.
3. Годишен анализ на ОБЗ и групата по условия на труд.
4. Обсъждане на качеството на образователната услуга.
5. Инструктаж.
6. Други.
1. Отчет изпълнението на бюджета – първо тримесечие на 2021 г.

Дата
15.10.
2020 г.

Час
18.15
часа

Място
ДГ
„Радост” №1

21.01.
2021 г.

18.15
часа

ДГ
”Радост”№1

1504.

18.15

ДГ
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Безопасност

4.

Бюджет
Отчет на
качеството на
работата

Учебна 2020/2021 г.

2021 г.
Запознаване с бюджет 2021 г.
2. Пролетно почистване. Безопасност. Дворни пространства.
3. Инструктаж
4. Други.
15.07.
1. Отчет изпълнението на бюджета – второ тримесечие на 2021 г.
2. Качество на работата – контролна дейност на директора за учебна 2021 г.
2020/2021 г.
3. Подготовка на новата учебна година. Откриване на учебната
година.
4. Други.
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