
ПРОТОКОЛ №1 

За проведеното заседание на обществения съвет към Детска градина по 

изкуствата 

Днес, на 26.10.2022 г. в 17.00 ч. В изпълнение на чл.267 от ЗПУО се състоя 

първо за учебната 2022/2023 г.  събрание на Общественият съвет към ДГИ – 

Хасково.  

Присъстваха 5 члена на ОС към Детска градина по изкуствата, което е 

достатъчно за кворума. По поканата на председателя на ОС – Меглена Тасим 

на заседанието присъстваше директора на ДГИ – Т.Илиева, без право на 

глас. Беше отбелязано, че нямаше възможност заседанието да се проведе по-

рано заради продължителните боледувания и отсъствия извън страната и 

града на част от членовете на ОС. 

Заседанието  се проведе при следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността на ОС през 2021/2022 учебна година. 

2. Отчет на бюджет 2022г. трето тримесечие. 

3. Съгласуване  на документите на институцията за учебна 2022-

2023г. 

4. Запознаване с насоките за работа с родителската общност за 

учебната 2022/2023 г. 

 

С документите на институцията заинтересованите лица се запознали на 

сайта на Детска градина по изкуствата. 

Събранието откри г-жа М.Тасим – председател на ОС, която запозна 

присъстващите с дневният ред и предостави думата на директора на ДГИ 

по първата точка. 

Разисквания: 

По първа точка от дневния ред – г-жа Илиева представи на присъстващите 

финансов   отчет на делегирания бюджет на ДГ по изкуствата за третото 

тримесечие на 2022 г. - м.юли - м.септември. След запознаването с отчета 

разисквания и въпроси  нямаше. Членовете на Обществения съвет одобриха и 

приеха отчета. 

Гласували - „за“- 5, „въздържал се“ - няма, “против“ - няма. 

По втора точка от дневния ред - г-жа м.Тасим предостави отчета на ОС 

за 2021/2022 учебната година и набеляза исканията и задачите, които ще се 

разглеждат и обсъждат през новата учебна година, който бе приет  с 

решение на педагогическият съвет, проведен на 27.01.2022 г. и съгласуван 

с председателя на ОС. 

Гласували - „за“- 5, „въздържал се“ - няма, “против“ - няма. 

 



По трета точка от дневния ред – директора на ДГИ накратко запозна и 

представи на присъстващите  за гласуване  документи за дейността на 

детската градина: „Годишен план за работа на ДГИ“, „Мерки за 

повишаване на качеството на образованието, възпитанието и 

социализацията в ДГИ“, „Превенция на ранното напускане на 

образователната система“ и „Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи“. 

Гласували - „за“- 5, „въздържал се“ - няма, “против“ – няма. 

По четвърта точка от дневния ред – г-жа М.Тасим предожи ОС да се 

включат заедно с колегията на ДГИ и Училищното настоятелство във 

всичките мероприятия от Годишния комплексен план. Също така тя 

набеляза, как ще протичат следващите заседания на ОС. Предложението бе 

обсъдено и прието, като другите членове на ОС увериха г-жа Т.Илиева, че 

ще откликват на всички проблеми, мероприятия и инициативи на детската 

градина: 

Гласували -  „за“ – 5, „въздържал се“ - няма, „против“ – няма. 

РЕШЕНИЯ: 

 

I. Прие финансовия отчет на делегирания бюджет на ДГИ за третото 

тримесечие на 2022 г. 

II. Прие отчета за дейността на ОС. 

III. Прие документите за дейността на ДГИ през учебната 2022-2023 

година. 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе 

закрито. 

 

 
Меглена Тасим: 
Председател на Обществения 

съвет       към ДГИ



 


	Разисквания:
	РЕШЕНИЯ:
	Меглена Тасим:

