
ПРОТОКОЛ  № 30 

 

 

         Днес, 16.09.2022 г. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от ЗПУО се проведе 

първото заседание за уч. 2022/2023 г. на обществения съвет към Детска 

градина № 29 „Слънце“ онлайн, поради въведените временни 

противоепидемични мерки.  

         На заседанието присъстваха всички членове на ОС, регистрирани в 

присъствения списък, неразделна част от настоящия протокол и директора на 

детската градина. 

         Заседанието протече при следния 

 

Дневен ред: 

 

1. Приемане на План за работа на Обществения съвет в ДГ № 29 „Слънце“ за 

учебната 2022/2023 г. 

Докладва: Председателя 

 

 

2. Отчет за ремонтните дейности и подновяването на МТБ. 

Докладва: Директор 

 

3. Съгласуване на Годишния план на ДГ № 29 „Слънце“. 

 

Докладва: Председателя 

 

4. Съгласуване Правила за поведение на децата в детските групи  на ДГ № 29 

„Слънце“. 

 

Докладва: Директор 

 

5. Актуализиране на Етичен кодекс. 

Докладва: Председателя 

 

6. Съгласува Програма за превенция на ранното напускане на 

образователната система 

Докладва: Председателя 

7. Съгласува Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване 

на деца от уязвими групи. 



Докладва: Председателя 

 

8. Съгласува Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ № 29 

„Слънце“ 

Докладва: Председателя 

 

9. Приемане на ежегоден отчет на директора по изпълнение на Стратегията за 

развитие на детската градина 

Докладва: Директор 

 

           По първа точка от дневния ред Г-жа Георгиева предложи на ОС да се 

ръководят по Плана от миналата година за работа на ОС в ДГ № 29 „Слънце“. 

Други предложения по тази точка нямаше. След проведеното гласуване се 

получиха следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

           По втора точка от дневния ред Директорът –Г-жа Омайникова беше 

предварително представила на обществения съвет план за ремонтите 

дейности и подновената МТБ. Членовете бяха доволни от освежаването на 

стаите по групите, ветроупорни завеси за беседките на двора, ремонт на 

оградите на футболното игрище, нови сценични костюми за децата, още 2 бр. 

интерактивни дисплей с показалки, нови образователни играчки, пъзели, 

конструктори и мозайки за децата по групите и яслите. След проведеното 

гласуване за отчета на ремонтните дейности и подновената МТБ се получиха 

следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

           По трета точка от дневния ред Председателя на ОС – Г-жа Георгиева 

изказа мнение за изключително добре разработения План за дейността на 

детската градина за учебната 2022/2023 г. за развитието, социализацията и 

благополучието на децата. След проведеното гласуване се получиха следните 

резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 



            По четвърта точка от дневния ред Г-жа Омайникова беше 

предварително представила на обществения съвет Правилата за поведение на 

децата в детските групи. Нови предложения нямаше. След проведеното 

гласуване се получиха следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

            По пета точка от дневния ред Председателя на ОС представи 

накратко Етичния кодекс на ДГ № 29 „Слънце“ и се премина направо към 

гласуване.  Получиха се следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

            По шеста точка от дневния ред Председателя на ОС представи 

актуализациите в Програма за превенция на ранното напускане на 

образователната система за учебната 2022/2023 г. Предложения нямаше и се 

премина направо към гласуване.  Получиха се следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

          По седма точка от дневния ред Председателя на ОС представи 

актуализираната Програма за предоставяне на равни възможности и 

приобщаване на деца от уязвими групи на ДГ № 29 „Слънце“ за учебната 

2022/2023 г. Предложения нямаше и се премина направо към гласуване.  

Получиха се следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

          По осма точка от дневния ред Председателя на ОС представи Мерки 

за повишаване качеството на образование в ДГ № 29 „Слънце“ за учебната 

2022/2023 г. Предложения нямаше и се премина направо към гласуване.  

Получиха се следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 4; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 1. 

 

         По девета точка от дневния ред Директорът на ДГ № 29 „Слънце“ 

представи годишния отчет по изпълнение на Стратегията за развитие на 



детската градина. Изказвания нямаше и се премина направо към гласуване.  

Получиха се следните резултати: 

- Брой гласове „за“ – 5; 

- Брой гласове „против“ – 0 

- Брой гласове „въздържал се“ - 0. 

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА: 

 

1. Приема план за работа на ОС през учебната 2022/2023 г. 

2. Приема отчета за ремонтните дейности и обновената МТБ. 

3. Съгласува Годишен план за учебната 2022/2023 г. на ДГ № 29 

„Слънце“. 

4. Съгласува Правила за поведение на децата в детските групи. 

5. Приема Етичен кодекс на ДГ № 29 „Слънце“. 

6. Съгласува Програма за превенция на ранното напускане на 

образователната система за уч. 2022/2023 г. 

7. Съгласува Програма за предоставяне на равни възможности и 

приобщаване на деца от уязвими групи на ДГ № 29 „Слънце“ за 

учебната 2022/2023 г. 

8. Приема Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ № 

29 „Слънце“. 

9. Приема ежегодния отчет на директора по изпълнение на 

Стратегията за развитие на детската градина. 

    

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на ОС беше закрито. 

 

 

             Протоколчик:                                             Председател: 

                                                              

                                / Миглена Василева /                                  / Нина Георгиева / 

 


