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       ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – ДГ № 5 „СЛЪНЧО”- ОБЩИНА ВАРНА 

             гр. Варна ул.”Юрий Венелин” № 5 e-mail: os5slancho@abv.bg 

 

 

ОТЧЕТ 

За 2017/2018 учебна година  

НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

към детска градина № 5 “Слънчо” – гр. Варна 

 

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  детската градина и за 

граждански контрол на управлението им.   

Общественият съвет в ДГ № 5 „Слънчо” се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на финансиращия орган, трима представители на родителите на деца от детската 

градина и един общественик. 

На 30.11.2016г. е проведено първото събрание за учредяване на Обществен съвет към ДГ 5 

„Слънчо“ гр. Варна. В неговият състав са включени както следва:   

Председател - Росен Савов Савов – родител 

Членове: 

Г-н Славчо Славов Славов – преставител на финансиращия орган -  Община Варна  

Г-жа Деница Славова - родител 

Г-жа Мариян Стоянов - родител 

Г-жа Мая Христова - общественик 

Г-жа Теодора Минчева Ризова – резервен член 

Г-жа Петя Димитрова Костадинова – резервен член 

Г-жа Искра Дянкова Манолова – резервен член 

 Поради приемането малкото дете на г-жа Ризова в друга детска градина тя вече не е родител на 

дете от ДГ № 5 „Слънчо“ и нейното име, като резервен член на ОС се заличава.  

 

Общесвеният съвет участва със свои представители в заседанията на всички педагогически 

съвети и упражни правото си на съвещателен глас.   

Общественият съвет към ДГ „Слънчо“ проведе общо 4 заседания.  

 

На 16.09.2018г. се състоя първото заседание  за учебната 2017/2018г. На него Общественият 

съвет на ДГ №5 „Слънчо” обсъди, съгласува и одобри:  

 стратегията за развитие на детската градина; 

 годишния план за учебната 2017/2018г.;   

 програмната система на ДГ;  
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 плана за обучение на децата по БДП; 

 плана за квалификация на педагогическите специалисти; 

 правилника за вътрешния трудов ред на ДГ;  

 правилника за дейността на детската градина; 

 етичния кодекс на детската градина; 

 разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи; 

 Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към 

края на 2017г. за превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската 

градина. 

 

  На 06.02 2018г. се проведе второто заседание на ОС. На него ОС обсъди, одобри и 

съгласува: 

 отчета за първото полугодие на учебната година с включените диагностики на децата, както 

и взетите решения за бъдещата възпитателно-образователна работа; 

 проекта за бюджет на детската градина за учебната 2017/2018г. и обсъждане на необходимите 

подобрения на МТБ. 

 актуализация на Етичния кодекс на детската градина; 

 актуализация на Правилника за дейността на детската градина; 

 взетите решения на педагогическия съвет за броя и мястото на групите за план-прием 2018г. 

и промяна в критериите за разпределяне на децата по групи; 

 актуализация на Вътрешните правила на ДГ № 5 „Слънчо“ за регистрация, разглеждане, 

анализ, предприемане на действия по жалби и сигнали; Механизъм за сътрудничество и 

координиране на работата на  специалистите  при  случаи  на  деца,  жертви  или  в  риск  от  насилие  

и  при кризисна  интервенция; Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в детска 

градина №5 „Слънчо“ и План за работа на координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, 

насилието и асоциалните прояви на деца. 

 

На 16.04.2018г. се състоя третото редовно заседание на Обществения съвет.     На него ОС 

обсъди, одобри и съгласува: 

 отчета на директора за извършен тематичен контрол за учебната 2017/2018 година.  

 решенията представени от комисията по проекторешения за темите за тематичен контрол за 

учебната 2018/2019 година.;  

 допълнения в правилника за дейността на детската градина; 

 решение на педагогическия съвет за избор на познавателни книжки за децата от бъдещите за 

ПГ 5г. и ПГ 6г. през учебната 2018/2019г., които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата. 

 допълнения в Правилника за дейността на детската градина. 

 допълнения в правилника за вътрешния трудов ред на детската градина. 

 допълнения в Етичния кодекс за работа с деца. 

 Приемане на документи отговарящи на Общия Регламентът за защита на личните данни (ЕС) 

2016/679, в сила от 25.05.2018 година 

 

Представители на ОС активно участваха в работата на педагогическия съвет.  Обсъдени бяха 

програмите за превенция на ранното напускане на детската градина и за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата.  



По инициатива на ОС са поднесени поздравителни адреси по повод Международния ден на 

учителя – 5 октомври и поздравление към колектива на ДГ  по случай празника на жените – 8-ми 

март.  

На всички заседания е присъствал и председателя на УН – Пламен Куцаров.   

На проведените родителски срещи през м. септември председателят на ОС, заедно с 

председателя на УН – Пламен Куцаров, директора на детската градина и ЗДУД – г-жа Ирина 

Георгиева посетиха всички групови срещи в продължение на няколко вечера. На тях беше 

представена пред родителите същността на ОС и бяха приканени родителите да се обръщат към ОС 

с предложения, сигнали, инициативи и мнение към дейността на ДГ и ОС.  

Председателят на ОС беше поканен на 2 срещи в Община Варна. И на двете срещи се 

обсъждаха, с г-жа Лилия Христова – директор дирекция „Образование и младежки дейности”, 

актуални въпроси. 

На 31.05.2018г. се проведе четвъртото редовно заседание. На него ОС  обсъди, одобри, 

съгласува и прие:  

 Отчета за цялостната дейност на ОС за учебната 2017/2018г. 

 Отчета на директора на ДГ №5 „Слънчо” за учебната 2017/2018г. 

 Решения за ВОП за следващата учебна година.  

 План за лятната работа. 

 Избора на учебни помагала за първите и вторите групи.  

 План за дейностите в ДГ №5 „Слънчо“ за 2016-2020 г. за подобряване на качеството 

       

Председател: Росен Савов 


