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До Директора 

 на ДГ №127 „Слънце“ 

 

ОТЧЕТ 

 ЗА 

 ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

ЗА УЧЕБНАТА  

2019/2020г. 

За учебната 2019/2020г. бяха проведени четири заседания на Обществения 

съвет. 

 На 22.10.2019г. се проведе събрание на родителите, излъчени по реда и при 

условията на чл. 7, ал. 2 от ПСУДОСДГУ за избор на членове и конституиране 

на Обществен съвет към ДГ № 127 „Слънце“. На събранието присъстваха 

родители, поименно посочени в Присъствен списък, представляващ неразделна 

част от  протокола. На събранието присъства и госпожа Татяна Бакалова, в 

качеството си на Директор на детското заведение. За протоколчик на 

заседанието, по реда на чл. 10, ал. 1 от ПСУДОСДГУ, от страна на Директора е 

определено лицето Мария Бориславова Бочева. Събранието на родителите 

единодушно прие следните решения като избра за основни членове на 

Обществения съвет да бъдат г-жа Сибил Янкова, г-жа Силвия Чернева, г-жа 

Румяна Кузманова и г-жа Цветелина Спаскова. За резервни членове на 

Обществения съвет бяха избрани г-жа Яна Атева, г-жа Радостина Иванова, г-жа 

Екатерина Кулаксъзова, г-жа Деница Медникарова и г-жа Мария Тончева. За 

председател на Обществения съвет беше избрана г-жа Сибила Янкова. 

Посочените членове на Обществения съвет са определени за срок от три години. 

На заседание на 12.11.2019г. бяха съгласувани и одобрени  Годишен план за 

дейността на ДГ №127 „Слънце“, Доклад за изпълнението на бюджета към 

30.09.2019г., Стратегия за развитие на ДГ №127 „Слънце“ за периода 2016-

2020г., План за изпълнение на Стратегията на ДГ № 127 „Слънце“ за периода 

15.09.2018г. – 14.09.2020г., Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на 
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ДГ №127 „Слънце“ за учебната 2018/2019г.,  Етичен кодекс на служителите в 

ДГ №127 „Слънце”., Програма за  превенция на ранно напускане на детската 

градина за учебната 2019/2020г.,Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване  на децата от уязвимите групи на ДГ №127 

„Слънце“ за учебната 2019-2020 г.   и обсъждане на мерките за подобряване 

качеството на образователния процес. Общественият съвет реши да се включва 

активно за  осъществяване на граждански контрол относно събирането на 

средства от родителите, също така одобри и съгласува избора на познавателни 

книжки за трета и четвърта възрастова група в детската градина за учебната 

2020/2021г.: децата от третите групи да работят с познавателни книжки на 

програмна система“ Приятели“ на издателство „Клет“, а децата в четвъртите 

групи да работят с познавателните книжки на издателство „Изкуство“ през 

учебната 2020/2021г.  

На заседание на 18.02.2020г. г-жа Бакалова  запозна присъстващите членове на 

Обществения съвет с Доклад – анализ на образователно-възпитателната дейност 

на педагогическия екип през първото полугодие на учебната 2019/2020г. Г-жа Р. 

Кузманова зададе въпрос по колко деца със СОП има по групите, колко е 

техният брой в цялата детска градина и дали има ресурсен учител и 

психолог,които да се занимават с тяхното обучение и възпитание. Директорът 

обясни, че общият брой на децата със СОП в детската градина е 10 и с тях 

работят специалисти от РЦПППО  по утвърден график. Директорът информира 

представителите на обществения съвет  за извършения скрининг на децата от 

първите групи, като поясни, че скринингът  се извършва от специално обучени 

учители. Присъстващите членове на обществения съвет изразиха своето 

задоволство от разнообразните дейности, провеждани в детската градина – 

изложби, тържества, открити уроци, тренинги с родители, участие на деца в 

конкурси на столично ниво, както и получени престижни награди и грамоти от 

децата. Г-жа Спаскова постави на обсъждане въпроса за поставяне в 

занималните на специални бактерицидни лампи  или на пречистващи въздуха 

озонатори. Другите членове единодушно отхвърлиха предложението и решиха, 

че вместо да се поставят лампи  и озонатори, е по-добре помещенията, в които 

пребивават децата, да се проветряват по-често и децата ежедневно да се 

извеждат навън, когато атмосферните условия позволяват. Г-жа Бакалова 

запозна членовете на обществения съвет с отчета на бюджета за изминалата 

2019г. Членовете на обществения съвет изразиха одобрение относно 

изпълнението на бюджета за 2019г.  

На заседание на 23.06.2020г. се проведе дистанционно онлайн заседание на 

Обществения съвет към ДГ №127 „Слънце“. Директор Бакалова запозна 

членовете на обществения съвет с първоначалния план на бюджета на детската 

градина за 2020г. Членовете бяха запознати със сумите – държавна дейност – 

предвидени предимно за заплати  и осигуровки и със сумите – местна дейност – 
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предимно за издръжка и консумативи, както и с  отчета на бюджета за първо 

тримесечие на 2020г. Родителите бяха информирани, че по време на 

преустановяване на работата с деца в детската градина са извършени належащи 

ремонтни дейности, закупени са дезинфектанти, които са с вирусоцидно 

действие, но са безопасни за децата, одобрени от МЗ. Закупени са и предпазни 

средства за персонала в детската градина, извършена е цялостна дезинфекция на 

всички сгради и дворове, както и дезинсекция срещу кърлежи в дворовете. 

Директор Бакалова запозна родителите с резултатите от образователната работа 

в детската градина през учебната година – постигнатите резултати от 

диагностиката на децата, участието на децата в конкурси, концерти, състезания, 

спечелени награди и грамоти, участие в екскурзии, участие в ски-училище, 

съвместната работа с родителите. Председателят на обществения съвет г-жа 

Сибила Янкова даде предложение, ако ситуацията с коронавирусната инфекция 

продължи през есента и зимата, по възможност да се осъществява дистанционно 

обучение с децата от подготвителните групи, като за целта се подберат 

подходящи образователни платформи. Второто предложение на г-жа Сибила 

Янкова бе свързано с обмисляне на закупуване на бактерицидни ултравиолетови 

лампи за групите в детската градина, ако епидемичната ситуация продължи и 

след летните месеци. Директор Бакалова  информира членовете на обществения 

съвет, че г-жа Евдокия Радкова, поради напускане на район „Триадица“ и 

започване на нова работа, не може да бъде повече член на обществения съвет на 

детската градина. Общественият съвет реши:   

При продължаване на епидемичната обстановка през есенните и зимните 

месеци, да се предложи на учителите да обучават дистанционно децата от 

подготвителните групи, ако се стигне до затваряне на детската градина и до 

преустановяване на пряката работа с деца. Общественият съвет да изготви 

становище за разпределяне на бюджета по дейности, както и за отчета за 

изпълнението му. Поради невъзможността  г-жа Радкова да изпълнява 

длъжността член на обществения съвет на ДГ №127 „Слънце“ да се предложи на 

Кмета на район „Триадица“ да назначи нов член на обществения съвет на ДГ 

№127 „Слънце“ на нейно място. 

С. Янкова:- /Председател 

на Обществен съвет                                                                                                                            

при ДГ №127 „Слънце“/ 


