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    Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 

Директор 0895599603;е-mail:plama4e_cdg2006@abv.bg 
 

 

 

                                                                     Утвърдил: 

 

Заповед № ………./ ………2020г                Утвърждавам!                                                                                                                                                                                                                             

                                                                Директор: …………………. 

                                                                        /К.Върбанова/  

 

 

 

План - програма 

за взаимодействие с Обществения съвет 

При ДГ „Пламъче“, гр. Ямбол 

за учебната 2020/2021г. 
 

 
 

 

І. Цели и основни задачи във взаимодействието на обществения съвет през 

учебната 2020/2021г. 

І.1. Цели и задачи: 

Цели: 

1. Подпомагане развитието на детската градина. 

2. Контролира управлението на детската градина. 

Основни задачи: 

1. Обществения съвет участва активно в развитието на детската градина.  

2. Участва в работата на педагогическия съвет. 

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес. 

І.2. Очаквани резултати: 

1. Взаимно познаване и разбирателство между детската група и членовете на 

обществения съвет. 

2. Работещо партньорство в интерес на детето, неговото пълноценно развитие. 
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ІІ. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи. 

ІІ.1. Правомощия на обществения съвет, свързани с педагогическата дейност на 

детската градина. 

Тема и форма Участниц

и  

Срок на 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

Начин на отчитане 

на резултатите 

Педагогически 

съвет 

Членове на 

обществен

ия съвет 

ІХ.2020 – 

V.2021г 

С 

предварителн

а покана от 

директора с 

конкретна 

дата и час 

Изказване на 

мнение и 

предлагане на 

политики за 

подобряване 

качество на 

образователни

я процес – при 

необходимост 

Обратна информация 

от членовете на 

обществения съвет, 

отразена с протоколи 

и въпросници. 

Заседание  Членове на 

ОС, 

представит

ел на ДГ, 

директор, 

зам.-

директор 

ІХ.2020г. Одобряване на 

стратегия за 

развитие на 

ДГ, 

съгласуване на 

програмната 

система 

Споделени 

мнения,предложения, 

отразени в протокол 

на заседанието 

публикуван на  

електронната поща 

 

ІІ.2. Правомощия на обществения съвет, свързани с финансовата дейност на 

детската градина. 

Тема и форма Участници. 

Начин на 

участие. 

Срок на 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

Начин на 

отчитане на 

резултатите 

Заседание  Членове на 

ОС, 

представител 

на ДГ, 

директор, зам.-

директор 

ХІІ.2020г Дава 

становище за 

разпределение 

на бюджета, 

съгласува 

предложение 

за 

разпределение 

на средствата 

за 2020г 

Споделени 

становище,мне

ния,предложен

ия, решения, 

отразени в 

протокол на 

заседанието 

публикуван на  

електронната 

поща 

     

     
 

ІІ.3. Други правомощия на обществения съвет: 

Тема и форма Участниици   Срок на 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

 

Конкурс  Представител 

на ОС 

постоянен Участва с 

представители 

в провеждане 

на конкурс за 

заемане на 

длъжността 

„директор“ в 

детска градина 

 Споделени 

 становище, 

мнения, 

предложения, 

 решения,  

отразени в  

протокол на  

заседанието  
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публикуван на   

електронната 

 поща 

Атестиране  Представител 

на ОС 

постоянен Участва с 

представител в 

комисиите за 

атестиране на 

директори 

Изказва мнение, 

предложение,  

отразено в  

протокол 

Писмен сигнал Председател 

ОС 

постоянен Сигнализира 

компетентните 

органи, когато 

при 

осъществявяне 

на дейността, 

констатира 

нарушения на 

нормативни 

актове 

Изготвя 

писмен сигнал 

до компетентни 

органи 

ІІ.4. дейност на обществения съвет 

Дейност  Времетраене / 

срок на 

изпълнение 

Отговорник / 

координатор 

Очаквани 

резултати 

Одобрява 

стратегия за 

развитие на ДГ за 

периода 

2020/2024г. 

ІХ.2020г. Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Съгласува 

програмната 

система на ДГ за 

период 2020/2024 

като част от 

Стратегията за 

развитие на 

детската градина 

ІХ.2020г. Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Участие в 

създаването и 

приемането на 

етичен кодекс на 

Училищната 

общност 

ІХ. 2020г.  Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 
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публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Предлагане на 

политики и мерки 

за повишаване 

качеството на 

образователния 

процес 

ІХ.2020 Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Участие в работата 

на педагогическия 

съвет с право на 

съвещателен глас 

ІХ.2020 – V.2021 Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Участие в изяви на 

деца от ДГ извън 

детското заведение 

ІХ.2020 – V.2021 Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Даване на 

становище за 

разпределение на 

бюджета на ДГ по 

дейности 

ІІХ. 2020 Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Даване на 

становище относно 

отчета на 

изпълнението на 

делегирания 

бюджет в ДГ 2020г 

ІІХ. 2020 Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 
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заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Съгласуване 

предложение от 

директора на ДГ за 

разпределение на 

средствата към 

установеното към 

края на 

предходната 

година превишение 

на постъпленията 

над плащанията по 

бюджета на ДГ 

ІІІ. 2021 Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Съгласуване 

избора от 

учителите на 

учебни комплекти, 

които се 

предоставят за 

безвъзмезно 

ползване от децата 

в ПГ 

V.2021 Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

Даване на 

становище по план 

– приема на децата 

за учебната 

2020/2021г. 

V.2021 Председател ОС Мнения, 

становище, 

решения, 

препоръки, 

отразени в 

протокол от 

заседание и 

публикувани на 

електронната поща 

на ДГ 

    
 

 

 

План – програмата за взаимодействие с Обществения съвет е приета с решение на 

педагогически съвет  -  Протокол № 1/16.09.2020Г 

При възникнала необходимост план - програмата може да бъде актуализирана през 

учебната година. 

Указания по изпълнението на плана се получават от директора. 

                                              

                                             Председател на обществения съвет:....................................... 

                                                                                      /................................................./ 

 


