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        Изх.№:10а /15.10.2021 г. 

 
 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
КЪМ ДГ№84‘‘ДЕТЕЛИНА‘‘ 
 
 
 Относно: провеждане на заседание на обществения съвет  

  
  
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАВРЕВ, 
 
  В изпълнение на чл. 19, ал. 3 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, моля, да свикате заседание на обществения съвет към ДГ№84 
‘‘Детелина‘‘ 

  
Мотиви:  
 

1. Избор на протоколчик на заседанията на обществените съвети през 

уч.2021/2022 г. 

2. Одобряване на Стратегия за развитие на ДГ № 84 за периода от 2020-

2024 г. и Приложенията към нея: Програмна система; Стратегически план за 

изпълнение и подобряване на видовете дейности в Стратегията, Финансово 

осигуряване изпълнението на Стратегията. 

3. Съгласуване на Годишен план за образователно-възпитателна работа. 

4. Съгласуване на Мерки за повишаване качеството на образованието. 

5. Съгласуване на Програма за превенция на ранното напускане. 

6. Съгласуване на Програма за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

7. Съгласуване на Програма за предоставяне на равни възможности и 

приобщаване на децата от уязвими групи. 
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8. Съгласуване на Програма за превенция на насилието между деца. 

9. Съгласуване на План-програма за психолого-педагогическа подкрепа на 

деца, учители и родители и превенция на насилието в ДГ № 84 „Детелина“. 

10. Съгласуване на Етичен кодекс на общността в ДГ № 84 „Детелина“. 

11. Съгласуване на график за консултиране на родителите във всички 

възрастови групи. 

12. Изразяване на становище за отчета, за изпълнение на бюджета, за 

първите девет месеца на 2021 г. по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности 

за държавна и общинска отговорност на Детска градина № 84 „Детелина“. 

.  
  

  
 
С уважение: 
ДИРЕКТОР НА  

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА “, 

НЕЛИ  НИКОЛОВА  
 
 
УВЕДОМЕН:. . . . . . . . . . . . . .  
/ИВАЙЛО СТАВРЕВ/   


