
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

към ДГ „СЛАВЯНКА", Тутракан за учебната 2021/2022г. 

 

 Общественият съвет към ДГ „Славянка" е орган за подпомагане на развитието на 

детската градина и за граждански контрол на управлението му.  

В изпълнение на задълженията си по чл. 15, ал.1 от Правилник за устройството и 

дейността на обществения съвет към ДГ „Славянка"  проведохме общо 4 редовни 

заседания за учебната 2021-2022 г. 

 На 13.09.2021г. от 18:00 ч. в детската градина се проведе редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ „Славянка", което премина при следния дневен ред: 

1. Отчет изпълнението на бюджета – второто тримесечие на 2021 г. 

2. Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020-2021 г. 

3. Обсъждане на качеството на образователната услуга. 

4. Други. 

Заседанието протече по предварително обявен дневен ред, за което има изготвен 

протокол.  

На 01.11.2021г. от 18:00 ч. в детската градина се проведе редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ „Славянка", което премина при следния дневен ред:  

1. Приемане на ежегодния отчет за учебната 2020/2021 г. на директора за изпълнението 

на стратегията /2020-2024 г./.  

2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на детската градина. 

3. Обсъждане на разработената програмата за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2021-2022 г.  

4. Обсъждане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес 

в детската градина за учебната 2021 -2022 г. 

5. Съгласуване на Етичен Кодекс на предучилищната общност на ДГ ”Славянка „ 

учебната 2021-2022г. 

6. Одобряване на актуална Стратегия за развитието на ДГ «Славянка». 

7. Отчет за деветмесечието на  ДГ„Славянка” за 2021г. 

8. Други 

Заседанието протече по предварително обявен дневен ред, за което има изготвен 

протокол.  

На 15.03.2022г. от 18:00 ч. в детската градина се проведе редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ „Славянка", което премина при следния дневен ред: 

1. Отчет изпълнението на бюджет на детска градина „Славянка" гр. Тутракан за 2021 г  и 

даване на становище.  



2. Съгласуване избора от учителите в детската градина на познавателните книжки и 

учебни помагала за учебната 2022/2023г. и представяне на становище от страна на 

обществения съвет.  

Заседанието протече по предварително обявен дневен ред, за което има изготвен 

протокол.  

На 16.05.2022г. от 18:00 ч. в детската градина се проведе редовно заседание на 

обществения съвет към ДГ „Славянка", което премина при следния дневен ред: 

   1. Запознаване с разпределение на бюджет 2022 г. и  съгласуване предложението на 

директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 

година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета детската градина. 

2.Запознаване с изпълнението на делегирания бюджет на ДГ ”Славянка” към 

31.03.2022г. 

3. Организационни въпроси. 

Заседанието протече по предварително обявен дневен ред, за което има изготвен 

протокол.  

Настоящият отчет за дейността на общественият съвет към ДГ „Славянка" , Тутракан за 

учебната 2021/2022 г. е изготвен, съгласно изисквания на чл.26, ал.1, т.1 от Правилника 

за устройството и дейността на обществения съвет към ДГ „Славянка". 

 

Председател на ОС:  

                                                                                          (Николинка Славейкова) 

 


