
                                      
 

 

1 Протокол на заседание на обществения съвет към детска градина „Радост“, Севлиево 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” 
гр. Севлиево 5400, ул.”Здравец” №1; тел. 0675/ 3-28-46; 8-90-02 

e-mail: zdg.radost@abv.bg; сайт: www.dg-radost@abv.bg 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 04/01.09.2020 г. 

 

Вх. № 403-01/01.09.2020 г. 

 

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Радост“ 

 

 

 Днес, 01.09.2020 г. в 17.15 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към детска градина „Радост“, Севлиево. 

 На събранието присъстваха 3 членове на обществения съвет и директора на 

ДГ “Радост“, както и техническото лице – заместник-директор „АСД“ Росина 

Георгиева, съгласно Заповед № 37/21.10.2019 г. на директора на образователната 

институция. 

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Приемане на 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. Отчет на проекти по НП: „Успяваме заедно“ ; „ИКТ“; „АПСПО“; схема 

„Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ – дейности и финансови 

средства. 

3. Приемане на актуализирана стратегия на ДГ “Радост“ за периода 2020-2024 г. 

и план за действие и финансиране. 

4. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на детската 

градина. 

5. Приемане на  програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата от уязвими групи. 

6. Предложения на мерки за повишаване качеството на образователния процес. 

7. Приемане на етичен кодекс. 

8. Приемане на план-покана за заседанията на Обществения съвет за учебната 

2020/2021 г. 

9. Обсъждане на качеството на образователната услуга.  

10. Приемане на ежегоден отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 

2019/2020 г. 

11. Други. 
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По т. 1 от дневния ред 

 

Г – жа Ц. Ненчева запозна ОС с отчета за изпълнението на стратегията и плана 

за действие и финансиране към нея за учебната 2019/2020 г.  

 

След проведеното гласуване се взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Приемат се отчета на стратегията и плана за действие и финансиране към 

нея за учебната 2019/2020 г. 

 

Брой гласове ,,за” – 3 

Брой гласове ,,против” – 0 

Брой гласове ,,въздържал се” – 0 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

Г – жа Ц. Ненчева представи отчет пред ОС на проекти по НП: „Успяваме 

заедно“; „ИКТ“; „АПСПО“; схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, 

относно извършените дейности и използваните финансови средства. 

Присъстващите членове на обществения съвет към детската градина одобриха 

извършените дейности и използваните финансови средства. 

 

След проведеното гласуване се взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема се отчета на проекти по НП: „Успяваме заедно“; „ИКТ“; 

„АПСПО“; схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. 

 

Брой гласове ,,за” – 3 

Брой гласове ,,против” – 0 

Брой гласове ,,въздържал се” – 0 

 

 

По т. 3 от дневния ред 

 

Директорът на образователната представи актуализирана стратегия на ДГ 

“Радост“ за периода 2020-2024 г. и план за действие и финансиране. 
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След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Приемат се актуализираната стратегия на ДГ “Радост“ за периода 2020-

2024 г. и плана за действие и финансиране 

 

Брой гласове ,,за”- 3 

Брой гласове ,,против”- 0 

Брой гласове ,,въздържал се”- 0 

 

По т. 4 от дневния ред 

 

Ненчева запозна присъстващите с програма за превенция на ранното 

напускане на детската градина. 

 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Приема се програмата за превенция на ранното напускане на детската 

градина. 

 

Брой гласове ,,за”- 3 

Брой гласове ,,против”- 0 

Брой гласове ,,въздържал се”- 0 

 

По т. 5 от дневния ред 

 

 

Директорката на ДГ запозна ОС с програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи. 

 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема се програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата от уязвими групи 

 

Брой гласове ,,за” – 3  

Брой гласове ,,против” - 0 
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Брой гласове ,,въздържал се” - 0 

 

По т. 6 от дневния ред 

 

Обсъдени бяха мерки за повишаване на качеството на образователния процес. 

 

По т. 7 от дневния ред  

 

Ненчева представи на представителите на ОС етичния кодекс на 

образователната институция. 

 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема се етичния кодекс. 

 

Брой гласове ,,за” – 3  

Брой гласове ,,против” - 0 

Брой гласове ,,въздържал се” - 0 

 

По т. 8 от дневния ред 

 

Техническото лице представи план-покана за заседанията на Обществения 

съвет за учебната 2020/2021 г. 

 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема се план-покана за заседанията на Обществения съвет за учебната 

2020/2021 г. 

 

Брой гласове ,,за” – 4  

Брой гласове ,,против” - 0 

Брой гласове ,,въздържал се” - 0 

 

По т. 9 от дневния ред 

 

Ненчева запозна присъстващите с настоящите и предстоящи инициативи на 

образователната институция. 
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Общественият съвет одобрява качеството на образователната услуга, която 

предлага детската градина, както и участието на децата в различни проекти и 

местни инициативи. 

Присъстващите членове на Обществения съвет споделиха, че са много 

доволни от качеството на предоставената услуга и образованието на децата. 

 

По т. 10 от дневния ред 

 

Председателят на ОС представи отчета за дейността на Обществения съвет за 

учебната 2019/2020 г. 

 

След проведеното гласуване се получиха следните резултати: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема се отчета за дейността на Обществения съвет за учебната 

2019/2020 г. 

 

Брой гласове ,,за” – 5  

Брой гласове ,,против” - 0 

Брой гласове ,,въздържал се” - 0 

 

 

По т. 11 от дневния ред  

 

В точка „Други“ бяха засегнати теми относно бъдещото развитие на 

образователната институция; обхват на децата; механизъм за обхват; предоставяне 

на равни възможности на децата; работа с деца от уязвими групи и други. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска 

градина „Радост“ се закри в 18.20 часа. 

 

  

 ПРОТОКОЛЧИК, 

 Росина Бориславова Георгиева: ………… 

 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 Нели Тончева Тотева: ……………… 

 (име, презиме, фамилия) (подпис) 
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