
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche_5 l@mail.bg

ПРОТОКОЛ
№  1/ 13. 10.2020 г.

Днес, 13.10.2020 г., в 18,00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона 
за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на 
Обществения съвет към детска градина № 51 „ОЦурче “.
Представители на детската градина са: г-жа Светла Петрова -  директор 
и г-жа Бистра Гочева -  ст. учител.

Поради отсъствие на един от редовните членове -  г-жа Полина 
Михова, на заседанието присъства резервният член -  г-н Николай Илиев. 
Присъстващите на заседанието членове на Обществения съвет са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 
протокол. Заседанието протече по следния дневен ред:

1. Съгласуване на Стратегия за развитие на ДГ № 51 „Щурче“ за 
периода 2020/2024 г., Програмна система и План за действие и 
финансиране на стратегията

2. Съгласуване на Програма за превенция на ранното напускане на ДГ 
№ 51 „Щурче“

3. Съгласуване на Програма за предоставяне на равни възможности и 
за приобщаване на деца от уязвими групи

4. Съгласуване на Мерки за повишаване качеството на образованието
5. Съгласуване на Учебен план за 2020/2021 учебна година
6. Съгласуване на Етичен кодекс
7. Съгласуване на избраните от учителите познавателни книжки за 

първа и втора възрастова група
8. Отчет за касово изпълнение на бюджета за второ и трето тримесечие 

на финансовата 2020 г.
9. Отчет за дейността на Обществения съвет 

По т. 1 ог дневния ред:

Г-жа Светла Петрова запозна членовете на Обществения съвет със 
Стратегия за развитие на ДГ №51 „Щурче“ за периода 2020/2024 г., с 
Програмна система и План за действие и финансиране на стратегията.
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След кратко обсъждане, членовете на Обществения съвет единодушно 
решиха:

Общественият съвет одобрява и съгласува Стратегията за развитие на 
ДГ №51 „Щурче“ за периода 2020/2024 г., Програмна система и План 
за действие и финансиране на стратегията.

По т. 2 от дневния ред:

Членовете на Обществения съвет обсъдиха Програма за превенция на 
ранното напускане на ДГ № 51 „Щурче“
Решение: Общественият съвет съгласува и съгласува Програма за 
превенция на ранното напускане на ДГ № 51 „Щурче“.

По г. 3 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова представи на Обществения съвет Програма за 
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими 
групи.

След кратко обсъждане Общественият съвет одобрява и съгласува 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
деца от уязвими групи.

По т. 4 от дневния ред:

Бяха обсъдени Мерки за повишаване качеството на образованието. 
Решение: Общественият съвет одобрява и съгласува Мерки за 
повишаване качеството на образованието.

По т. 5 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова запозна членовете на Обществения съвет с Учебен 
план за 2020/2021 учебна година.
Решение: Общественият одобрява и съгласува предложения Учебен 
план за 2020/2021 учебна година.

По т. 6 от дневния ред:

Присъстващите се запознаха с Етичен кодекс на работещите в ДГ „Щурче“ 
и Етичния кодекс на работещите с деца. Членовете на Обществения съвет 
единодушно взеха следното решение:
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Общественият съвет одобрява и съгласува Етичен кодекс на 
работещите в ДГ „Щурче“ и Етичен кодекс на работещите с деца.

По т. 7 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова информира членовете на Обществения съвет, че на 
заседание на педагогическият съвет е взето решение I А , 1Б и П А групи да 
работят с познавателните книжки на програмна система „Приказни 
пътечки“, издателство „Булвест 2000“, a II Б група с познавателните книжки 
на програмна система „Златното ключе“, издателство „Бит и техника“.

Решение: Общественият съвет съгласува избраните от учителите 
познавателни книжки за първа и втора възрастови групи

По т, 8 от дневния ред:

Пред присъстващите беше представен отчет за касовото изпълнение на 
бюджета за второ и трето тримесечие на финансовата 2020 г. Бюджетът се 
изпълнява по план, като на този етап предвидените средства са достатъчни 
за покриване на всички разходи /заплати, данъци, осигуровки, храна и др./

Решение: Общественият съвет приема отчета за касовото изпълнение 
на бюджета за второ и трето тримесечие на финансовата 2020 г.

По т. 9 от дневния ред:

Председателят на Обществения съвет г-жа Христина Габровска представи 
отчет за дейността на Обществения съвет за изминалата учебна година.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

НА ОБП
ПРЕДСЕ
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