
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА
Мо34 „ЛЯСТОВИЧКА”

/СЯСЛЕНА ГРУПА/

ГР.ВАРНА ЗА УЧ.2020/2021 г.

Общественият съвет към ДГ Мо34 „Лястовичка“ гр.Варна е орган за
подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол
на управлението му.

Състава на Обществения съвет:
- Милен Томов- председател на ОС

- Себиле Халил - представител на родителите

- Миглена Василева- представител на родителите

- Паола Василева - представител на родителите

- Славничка Ангелова-Гл. експерт ДГ,Община Варна

представител на финансиращия орган

-Мариела Стефанова-протоколчик

В ДГ МеЗ4 „Лястовичка“ гр.Варна се проведоха общо 3 редовни заседания
поради настъпилото извънредно положение и епидемиологична
обстановка.

На 12.11.2020г. г. от 17:15 ч. в детската градина се проведе редовно
заседание на обществения съвет към ДГ Мо34 „Лястовичка”, което
премина при следния дневенред:
1. Актуализация на правилници и планеве за новата учебна 2020/2021г. в
ДГ МеЗ4 „Лястовичка”.

2. Взети решения от последния Педагогически съвет.

3. Предстоящи мероприятия с децата от ДГ през месец Х ,Х!

4. Отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2020г.



5. Други.

На 25.03.2021г. от 17:15 ч. в детската градина се проведе редовно
заседание на обществения съвет към ДГ Мо34 „Лястовичка”, което
премина ври следния дневенред:
1 Представяне на финансовотчет на делегирания бюджет на ДГ Ме34

„Лястовичка" за м Януари м.Февруари 2021 г.

2.. Взети решения от последния Педагогически съвет.

3.Съгласуване избора от учителите на познавателните книжки по
възрастови групи за учебната 2021/2022 г.

4.Обсъждане на качеството на образователната среда

5.Други
у

На 27.05.2021г. от 17:15 ч. в детската градинасе проведе редовно
заседание на обществения съвет към ДГ МеЗ4 „Лястовичка”, което
премина при следния дневен ред:

:

.

1.Финансовотчет за периода от м Януари- м.Април - 2021г

2. Запознаване с мерките за започване, след епидемиологичната
обстановка в ДГ.

3. Изпращане на децата в първи клас и предстоящи мероприятия

4. Обсъждане на съвместни действия по обезпечаване на безопасността
на децата и персонала в района на ДГ, по време на летния период.

5. Други

За всяко заседание се води протокол, в който са описани разискваните
въпроси и взетите решения.



Разгледаха се въпроси свързани с актуализации на правилници и

планове по комисии за учебната 2020/ 2021 г.
е

Проведена бе процедура за нов Обществен съвет към ДГМо34

„Лястовичка ”

Гласуван и избран бе председател за нов Обществен съвет.
Представен бе финансов отчет на делегирания бюджет за периода от
01.01.2020г.-31.12.2021г.

Обсъдени бяха И мерки за по-сигурна и безопасна среда за децата

Обсъдиха се най-важните моменти от Вътрешните правила за
организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в

условията на СОМ-19 актуализиран от:15.09.2020г.

Поименния състав на обществения съвет към ДГМо34 „Лястовичка” - гр.
Варна

както следва: ,

Основни членове:

-Славничка Ангелова- Представител на финансиращ орган

- Милен Томов- председател на ОС

- Себиле Халил - представител на родителите

- Миглена Василева- представител на родителите

- Паола Василева- представител на родителите
а.



ь

2.Резервни членове:

- Анелия Василева

Председателя на обществения съвет участва редовно в заседанията на
Педагогическия съвет с право на съвещателен глас и има възможност да
прави предложения по въпросите от дневния ред и да предсгавя
позицията на обществения съвет, по отношение развитие на детската
градина

"

Настоящият отчет за дейността на общественият съвет към ДГ Мо34
„Лястовичка“ гр.Варна за уч.2020/2021 г. е изготвен, съгласно изисквания
на чл.26, ал.1, т.1 от Правилниказа устройството и дейността на
обществения съвет към ДГ Ме34 „Лястовичка“ гр.Варна.

Протоколчик на ОБществения съвет

Дата :03.06.2021г.


