
ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ ДГ № 57 „ХОСЕ МАРТИ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

     Общественият съвет към ДГ №57 „Хосе Марти“ е орган за подпомагане на 

развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението му. 

В изпълнение на задълженията си по Правилник за устройството и дейността 

на обществения съвет към ДГ №57 „Хосе Марти“, за учебната 2020/2021 г. са 

проведени четири редовни заседания. 

     На 21.09.2020 г., от 18.00 ч. е проведено онлайн редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ №57 „Хосе Марти“, със следния дневен ред: 

     1.Одобряване на Стратегията за развитие на ДГ №57 за периода от 2020-

2024 год. и Приложенията към нея: Програмна система; Стратегически план за 

изпълнение и подобряване  на видовете дейности с финансово осигуряване 

изпълнението на Стратегията. Отчет за изпълнението на плана за 2020/2021 г. 

     2. Съгласуване на Годишен план за образователно-възпитателната работа. 

     3. Съгласуване Мерки за повишаване качеството на образованието. 

     4. Съгласуване Програма за превенция на ранното напускане. 

     5. Съгласуване Програми за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

     6. Съгласуване Програма за предоставяне на равни възможности и 

приобщаване на децата от уязвими групи. 

     7. Съгласуване Програма за превенция на насилието между деца. 

     8. Съгласуване Етичен кодекс на общността в ДГ №57 „Хосе Марти“, 

Правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушения. 

     9. Съгласуване на график за консултиране на родителите във всички 

възрастови групи.  

10. Запознаване на членовете на Обществения съвет с ПВТР, ПДДГ, Правила 

за работа в условия на Ковид 19 .  

11. Изразяване на становище за отчета, за изпълнение на бюджета, за първите 

девет месеца на 2020 г. по параграфи, подпараграфи и конкретни 

дейности за държавна и общинска отговорност на Детска градина № 57. 

 



     На 12.01.2021 г. от 18.00 ч. е проведено онлайн редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ №57 „Хосе Марти“, със следния дневен ред: 

1.           Изразяване на становище за отчета за изпълнение на бюджета за 

2020 г. по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности за държавна 

и общинска отговорност на ДГ №57 „Хосе Марти“. 

2. Изразяване на становище по разходване на средствата, отпускани от 

държавния бюджет за подпомагане храненето на децата, подлежащи на 

задължително предучилищно образование. 

3. Разни: 

- Изразяване на становище за план приема на децата в ДГ №57 „Хосе 

Марти“ за учебната 2021/2022 год. 

- Запознаване с приключването на Проект „Децата са бъдещето на 

света“.  

 

     На 15.04.2021 г. от 18.00 ч. е проведено редовно заседание на обществения 

съвет към ДГ №57 „Хосе Марти“, със следния дневен ред: 

1. Съгласуване на бюджета за 2021 г.  

2. Съгласуване избора от учителите на познавателни книжки, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на децата от ПГ 5-6 год. и 4 год. 

за учебната 2020/2021 год. 

3. Разни: 

-Обсъждане нуждата от предстоящи планови ремонти в детската 

градина. 

-Проект на ПУДООС. 

 

      На 30.06.2021 г. от 18.00 ч. е проведено редовно заседание на обществения 

съвет към ДГ №57 „Хосе Марти“, със следния дневен ред: 

         1. Изразяване на становище във връзка с отчета за изпълнение на Годишния 

план на ДГ № 57 за учебната 2020/2021 г.  

         2.  Приемане на годишен отчет за дейността на Обществения съвет за 

учебната 2020/2021 г.  

 

   За всяко заседание се води протокол, в който са описани разискваните 

въпроси и взетите решения. 

    Бяха разгледани искания за становище до обществения съвет от Директора 

на ДГ №57 г-жа Караиванова, относно: 



    1.Проект на бюджета на детската градина за 2021 г. 

    2.Съгласуване на годишния план на детската градина за уч.2020/2021 г. 

    3. Съгласуване на избора на познавателни книжки от  учителите в детската 

градина за уч.2020/ 2021 г. 

    4. Съгласуване на план- приема на деца в детската градина за учебната 2020/ 

2021 г. 

    Исканията бяха разгледани и обсъдени на заседанията на обществения съвет 

и дадени положителни становища на вниманието на г-жа Караиванова. 

    Председателя на обществения съвет участва редовно в заседанията на 

Педагогическия съвет с право на съвещателен глас и има възможност да прави 

предложения по обсъжданите въпроси и да представя позицията си по 

отношение развитието на детската градина. 

    Настоящият отчет за дейността на обществения съвет е изготвен, съгласно 

изискванията на чл.17, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и 

дейността на обществения съвет към детската градина и училището. 

 

 

Даниела Ацева 

Председател на обществения съвет  

към ДГ №57 „Хосе Марти“  

 

  

    


