
ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА”
гр.Кърджали кв.“Боровец”ул.”Иван Вазов”№87 ,□ 61545, e-mail odz detelina@abv.bg

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“

ПРОТОКОЛ 
№1/30.09.2019 г.

Днес, 30.09.2019 г. от 16.30 часа се проведе заседание на Обществения 
съвет към ДГ „Детелина” -  гр. Кърджали.

На заседанието присъстваха следните членове на Обществения съвет: 
Биляна Асенова -  председател, -  Мария Колева член, ,Алейтин Ерджан 

Акиф ,баща на Арзу Ерджан-втора група- член, Мерел Ергтол Ахмед, майка на 
Алина Али-яслена група - член, Фаик Халил Фаик,баща на Хилал Фаик-първа 
група -член и госпожа Силвия Петрунова -  директор на ДГ „Детелина“.

Госпожа Биляна Асенова -  председател на обществения съвет към ДГ 
„Детелина“ запозна присъстващите с дневния ред на заседанието:

1. Избор на нови членове в състава на ОС.
2. Разглеждане и одобряване на Програмната система на детската 

градина за учебната 2019/20 година.
3. Разглеждане и одобряване на Годишния план на детската градина 

за учебната 2019/2020 година.
4. Разни.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно от всички 
присъстващи на заседанието.
По първа точка г-жа Биляна Асенова предложи за нови членове на ОС 
следните родители:

1. Алейтин Ерджан Акиф
2. Мерел Ергюл Ахмед
3. Фаик Халил Фаик

Гореспоменатите лица бяха излъчени от всички групи в ДГ“Детелина“ на 
родителски срещи.
Председателят на общественият съвет уведоми присъстващите, че материалите 
/ Копие на годишния план на ДГ и копие на Програмната система на ДГ/ са 
предоставени предварително от госпожа Петрунова -  директор на ДГ за 
разглеждане.
По втора точка от дневния ред председателят запозна членовете с 

Програмната система на детската градина за учебната 2019/20 година, която е
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част Стратегията за развитието на детската градина, приета на заседание на 
педагогическия съвет.
Членовете на обществения съвет подробно се запознаха с подходи и форми на 
педагогическо взаимодействие, с продължителността на педагогическите 
ситуации, образователните направления, механизмите на взаимодействие с 
родителите.

По трета точка от дневния ред членовете на обществения съвет се 
запознаха обсъдиха подробно годишния план на детската градина, който беше 
им пратен предварително -  ценности, дейности за реализиране на задачите, 
мисия, визия, екипи, комисии, проверки, празници и развлечения и др. 
Споделиха, че планът е богат и разнообразен. Обсъдени бяха и помагалата. 
Повдигна се въпроса от госпожа Асенова за наличието на познавателните 
книжки.

Госпожа Петрунова отговори, че на 3 и 4 група са доставени 
познавателните книжки, а за 1 и 2 е заявено и ще бъдат доставени до 
08.10.2019

След разисквания Обществения съвет реши:
1. Приема нови членове към Обществения съвет
2.Одобрява и съгласува Програмната система на детската градина за 
учебната 2019/20 година.
3. Одобрява и съгласува Годишния план на детската градина за учебната 
2019/2020 година.
4. Приема нов член към Обществения съвет.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.


