
ОТЧЕТ 
за дейността на Обществения съвет към ДГ №1 „Звънче“ 

град Стара Загора 

 

15 Септември 2021 г. – 14 септември 2022 г. 

 

Общественият съвет към ДГ № 1 „Звънче“ – гр. Стара Загора е орган за 

подпомагане развитието на ДГ и за граждански контрол на управлението и. 

Настоящият отчет за дейността на ОС е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата и обхваща дейността на съвет през учебната 2021/2022 г. 

Целта на настоящия отчет на Обществения съвет е да представи основните 

дейности и задачи, изпълнени от него през посочения период, както и да покаже каква е 

ролята му при взаимодействието на ДГ №1 „Звънче“ с гражданското общество, 

представлявано от родителите на децата, посещаващи ДГ, както и резултатите и нивото 

на ефективност от неговото функциониране. 

Очетът е изготвен от Председателя на Обществения съвет – Койна Делииванова и 

не е обсъждан или приеман от самия Обществен съвет. 

Членовете на Обществения съвет бяха избрани на родителска среща на 

родителите в ДГ №1 „Звънче“, която се състоя на през м. септември 2021 г., като 

директорът тогава - г-жа Венка Колева запозна аудиторията с Правилникът за 

създаването и устройството на Обществените съвети, както и ЗПУО от 01.08.2016г., в 

която от всяка възрастова група - заинтересована страна, се избраха представители от 

родителите. 

На първото заседание на Обществения съвет , се избра Председател, Заместник – 

Председател, членове и резервни членове на Обществения съвет. Реши се да заседава 

на всеки два месеца, като тези заседания да бъдат съчетани с провеждането на 

педагогическия съвет на педагогическите специялисти в ДГ, за да се проследява 

работата и развитието на ДГ като институция. 

Окончателният състав на Обществения съвет за Учебна 2021/2022 г. е: 

Председател на Обществения Съвет към ДГ №1 „Звънче”: Койна Делииванова 

Членове: 

1. Яница Бакоева - специалист "Образование и стопански дейности" 

2. Мария Павлова Атанасова – член 

3. Георги Николаев Еремиев – член 



4. Станка Симеонова Иванова – член 

5. Димитър Чонов – член 

6. Снежана Иванова - член 

Директорът взема участие при вземане на решения. 

През учебната 2021/2022 г. ОС към ДГ № 1 „Звънче“ проведе 1 редовно заседание в 

края на учебната година, останалите, поради пандемията от COVID-19 – он-лайн. Като 

на всички членове се изпращаха решенията от проведените Педагогически съвети в 

ДГ., а председателят се запознаваше и подписваше след това Протокол. 

Въпроси, по които Общественият съвет е изразил становища: 

1. Прилагане на Правилника за създаване и устройството на Обществените 

съвети, като сме съобразили създаването със законовите изисквания 

2. Разгледана и одобрена е Стратегията за  развитие на ДГ 

3. Разгледан и одобрен е Годишния Комплексен План 

4. Разгледан и одобрен Етичен Кодекс за работа с деца и за работа в ДГ №1 

„Звънче“ 

5. Разгледан и одобрен Правилникът за дейността на ДГ 

6. Разгледан и одобрен Правилникът за вътрешния трудов ред в ДГ 

7. Изразено становище при избор на познавателни книжки и издателство 

8. Разгледани и одобрени: Годишни тематични разпределения, брой на 

педагогическите ситуации в различните вазрастови групи, Седмично 

разписание 

9. Разглеждане при разпределяне на Бюджет 2021 г. 

10.  Организация и участие при изяви на ДГ: 16 09.2020г. – Първи учебен ден, 

01.11.2020г. – Ден на народните будители 

11. Одобрен План – прием за учебна 2022/2023г. 

Обсъждани са теми като: 

1.  Агресия и превенция на насилието сред подрастващите 

2. План за предпазване на децата и ДГ от терористични атаки, взети мерки 

3. Правата на детето; 

4. Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование; 

5. Обществените библиотеки и културните институции, и др. 

6. Предотвратяване ранното напускане на деца от образователната 

институция, обхват 



7. Стратегия за намаляване дела на напусналите обрразователната система. 

8. Предлагаха се гъвкави и успешни възможности за преждевременно 

напусналите да продължат обучението си в системата на 

предучилищното образование, с цел придобиване на ключови 

компетентности.   

Прилагаха се разнообразни форми на обучение, признаване и валидиране на 

резултати с издаване на Удостоверения за завършена ПГ, предложения за обогатяване 

на материалната база, провеждане на родителски срещи и индивидуални консултации с 

родителите. 

9. Прие се План за предотвратяването на преждевременно напускане на 

образователната система и за противодействие на тормоза, който има за 

цел да подпомогне  ДГ да се справи с подобни явления. 

Директорът Златина Пенева уведоми ОС по електронен път за изпълнението на 

Мерки за работа и дейност на ДГ при COVID 19. Използваха се затворени групи на ФБ 

групи на всяка възрастова група. Графици, указания и дезинфекции бяха посочени в 

писмото, което ни ориентираше за всичко, което следваше. Изпратен ни беше и 

разпределинето на Бюджета. Независимо, че не можем да поддържаме жив контакт, 

директорът ни предоставя цялостна информация за това, което се случа в /или предстои 

в ДГ в дистанционна форма. Бяхме информирани по електронен път за провеждането 

на ПС и взетите решения. 

Този отчет на Обществения съвет към ДГ №1 „Звънче“ град Стара Загора е 

публичен – на Интернет страницата ДГ. Поканите за всяко заседание се изпращат до 

разширения състав на Обществения съвет до 5 дни преди провеждането на засението. 

 

Постижения на Обществения съвет 

 

В резултат на инициативите на Обществения съвет бяха постигнати няколко 

много важни резултата: 

1. Първи много важен резултат: Обсъждане, разглеждане, одобрение, 

предложения, мнения, прозрачност при възпитателно-образователния 

процес, за развитието на ДГ № 1 „Звънче“ 

2. Втори много важен резултат: Още по-активно включване на гражданското 

общество в лицето на родителите в живота на децата и развитието на ДГ 



3. Трети много важен резултат: Проследяване на резултатите от учебно-

възпитателния процес 

4. Четвърти много важен резултат: Правото на родителите да участват при 

всяка изява, участие, инициатива, като оказват активно съдействие и 

помощ на учителите. Това е много важна стъпка към ясното 

регламентиране на правата на детето, учителя и родителя. 

5. Пети много важен резултат: По този начин родители, които нямат 

директни контакти с представители на ДГ, получават по-лесна и достъпна 

информация за ДГ 

Необходимо е да се избере нов член на Обща родителска среща, което ще се 

случи през м. септември т.г., защото има изписани деца на членове, преместено в друго 

учебно заведение е детето на Мария Атанасова. Необхтодимо е да се избере на 

родителската среща през м. септември 2022 г. представител от новата Първа група. 

В заключение - Общественият съвет и неговите членове полагаха усилия да 

поставят на вниманието на родителската общност различни важни обществени теми. 

В тази изключително различна обстановка за всички, родители, директор, 

учители, доказахме, че можем в името на нашите деца, да се справим дори и с това 

необичайно за нас премеждие. 

Считам, че наличието на Обществен съвет към ДГ, както и наличието на 

огромната подкрепа на педагогическите специалисти, работещи в ДГ №1 „Звънче“, 

чийто основен фокус е взаимодействието с родителите за социализацията, адаптацията, 

възпитанието, образованието и успеха на децата, са изключителна възможност за 

активно включване на родителите в образователния и възпитателен процес. 

 

 

Койна Делииванова..................... 

Председател на 

Обществен съвет към ДГ №1 „Звънче“ 

Град Стара Загора 

15.09.2022 г. 


