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ОТЧЕТ 

За 2018/2019 учебна година  

НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА “СЛЪНЧО” –  гр. ВАРНА 

 

     Общественият съвет към ДГ „Слънчо“- Варна е орган за подпомагане на развитието 

на детското заведение и за граждански контрол на управлението му.  

През тази учебна година Общественият съвет към ДГ „Слънчо“ проведе общо 4 

заседания. Членовете на ОС са подробно запознати с  тенденции и перспективи за 

развитие през учебната 2018/2019г., мисия, визия, стратегии, цели и задачи.  

На 10.09.2018 се състоя първото заседание, на което бяха обсъдeни и съгласувани 

годишния план за учебната 2018/2019г., плана за тематичния контрол и за контролната 

дейност на Директора през предстоящата година. Разгледаха се подробно основните 

цели, задачи, принципи и методи на контролната дейност на директора. Плановете за 

обучение на децата по БДП, плана за работа с родителите и  Плана за квалификация на 

педагогическите специалисти също беше съгласувани от членовете на ОС.  

 През отчетния период в ДГ „Слънчо” е въведен и съгласуван План за преодоляване 

на стреса на работното място. Разгледаха се мотиви, цели, стратегия, промени и 

планираните дейности за преодоляване стреса на работното място.  

Членовете на Обществения съвет се запознаха и обсъдиха годишно тематично 

разпределение и разпределение на ОФПВ по БДП за всяка възрастова група. Седмично 

разпределение на основните форми. Разпределение на учителските екипи по групи.  

  На 17.10.2018г. се проведе второто заседание на ОС, на което бе направен 

избор на нови резервни членове за попълване състава на Обществения съвет. 

Поради напускане на две деца от детската градина, чиито родители са членове 

на ОС - Искра Дянкова Манолова и Теодора Минчева Ризова и спазване на изискването 

членовете на ОС да са родители на деца от ДГ № 5 „Слънчо“ през м. октомври се 

проведе заседание за попълване на овакантените места. Номинирани бяха 

представители от първите и втори групи, посочени в протоколите от родителски срещи, 

Беше одобрен броя на резервните членове от 3 на 4 члена, както следва: Петя 

Димитрова Костадинова, Атанас Радиев Иванов, Деница Димитрова Янева, Теодора 

Свиленова Костадинова. 

На второто заседание ОС бе запознават с финансовия отчет за деветмесечието.  

С извършените множество подобрения на материалната база и ремонти, като и тези с 

по-висока стойност, като изготвени проекти за ремонт на двора на основната сграда, 

ПИС за филиалите, основен ремонт за филиал „П. Евтимий“, отстранени течове от 

капандурите на основната сграда, нова видеодомофонна система за групите от 

централната сграда и видеонаблюдение за всички сгради, както и за предстоящите 

ремонти в двора на детската градина. 

      Съгласувани бяха всички  документи на ДГ № 5 ”Слънчо за предстоящата учебна 

година - ПДДГ, Етичния кодекс, Правилника за безопасните условия на труд.  

Отчитаме активно участие на членове от ОС за реализирането на задачите от плана 

за преодаляване на стреса. През м. март бе проведен практически тренинг с персонала 
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на ДГ № 5 „Слънчо” водещ на който бе г-жа Мая Христова – общественик и член на 

ОС, която с готовност се включи в превантивната работа за справяне със стреса на 

работното място. 

На 17.04.2019г. се състоя третото поредно редовно заседание, на което бе 

съгласуван отчета на Директора за извършен тематичен контрол за учебната 2018/2019 

година и приетите решения. Членовете на ОС бяха запознати със задачите на 

тематичния контрол, предмета и етапите на проверката. С изготовената типова карта за 

оценка на наблюдаваните форми на педагогическо взаимодействие, която осигурява 

уеднаквяване на методите, средствата, критериите и показателите по които се извършва 

оценката. Членовете на ОС бяха запознати с резултатите и анализа от извършения 

тематичен контрол за учебната 2018/2019 година. Отчетена е eфективността на 

прилаганите педагогически технологии и предоставянето на възможности за 

социализация на децата, по време на национални, народни, битови, християнски и 

лични празници и чрез изкуството като цяло.  

 Съгласувани бяха решения представени от комисията по проекторешения за темите 

за тематичен контрол за учебната 2019/2020 година. 

      Запознаха се с доклад на директора на детската градина от участието му в „Десети 

Петербургски международен образователен форум 2019“ 

Обсъдени бяха програмите за превенция на ранното напускане на детската градина 

и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата. 

Беше съгласуван  избора на учебниците и учебните комплекти, които се 

предоставят за  ползване на децата от подготвителните групи. 

На четвъртото заседание на Общественият съвет проведено на 11.06.2019г. бе 

направен отчет-анализ на дейността на ОС за учебната 2018/19 година. Резултатите, 

отразени в отчета за дейността на ОС показват едно добро партньорство и 

сътрудничество между Обществен съвет  и Детска градина, които работят в единство за 

повишаване  професионализма и за подобряване престижа на детската градина. 

Представители на ОС активно участваха в работата на педагогическия съвет.  На 

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

На проведените родителски срещи по групите председателят на ОС се представи 

пред родителите с предложение за активно дейност и включване със сигнали, 

инициативи и мнение към дейността на ОС  

      На четвъртото, последно заседание на Общественият съвет бяха съгласувани и 

Годишния отчет-анализ с включените резултати от диагностиките на децата за учебната 

2018/2019 година, Решенията представени от комисията по проекторешения за 

бъдещата възпитателно-образователна работа за учебната 2019/2020 година, 

Двугодишния отчет-анализ за изпълнението на Стратегията за развитие на ДГ № 5 

„Слънчо“ 2017/2019 год., Решения за по-нататъшното изпълнение на Стратегия 2017-

2021г. и развитието на детската градина, решение за избор на издателства на 

познавателни книжки за бъдещите първа и втора групи, комисия за оценяване на 

педагогическия персонал за диференцирано заплащане на постигнатите резултати за 

учебната 2018–2019г., членове на комисии за следващата учебна година и протоколчик 

на ПС. 
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