
ДЕТСКА ГРАДИНА “ ДРУЖБА “ -  АСЕНОВГРАД 

ул. “ Съединение “ 12 тел. : 0331 6 90 49, e-mail : drujba_ad@abv.bg 

 

ПРОТОКОЛ  №6/13.09.2019г. 

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина  

„Дружба“-гр.Асеновград 

 

Днес, 13.09.2019 г. в 17.00 изпълнение на чл. 27, ал. 2, от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе 

заседание на обществения съвет към детска градина „Дружба“- гр.Асеновград 

 На събранието присъстваха 5-ма членове на обществения съвет и директора на ДГ. 

 Всички присъстващи на заседанието са регистрирани в присъствения списък, който е 

неразделна част от настоящия протокол. 

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет 

дневен ред, както следва: 

1 точка – Вземане на становище за актуализираната стратегия на ДГ „Дружба“ за периода  

2019 - 2020г. 

2 точка – Запознаване с отчет на дейностите по стратегията за учебната 2018 - 2019г. 

По т. 1 от дневния ред 

 Всички присъстващи бяха запознати с актуализираната стратегия на ДГ „Дружба“ за 

периода  2019 - 2020г. Подробно беше обяснена промяната в раздел ”Тематично годишно 

разпределение”, което се извършва по избор на учителя за всяка възрастова група. 

Бяха представени и познавателните книжки, избрани от педагогическият съвет, с  които ще 

се работи през учебната 2019 - 2020г.  – на издателство „Изкуства”. 

  На основание на проведеното обсъждане по т.1, общественият съвет към детска градина 

„Дружба“ –гр.Асеновград  взе становище за промяната в стратегия на ДГ „Дружба“ за периода  

2019 - 2020г. 

По т. 2 от дневния ред 

Общественият съвет беше запознат подробно с извършените дейности за постигане на 

поставените със стратегията цели за за учебната 2018 - 2019г. Като беше изчерпателно посочено 

постигнатото по конкретните дейности, и членовете от обществения съвет проведоха обсъждане за 

постигнатите резултати. 

След провеждане на обсъждането по точките от дневния ред, Обществения съвет излезе със 

следното становище: 

1. Одобрява решението на Педагогическия съвет при ДГ”  Дружба ”-гр.Асеновград 

актуализиране на Стратегията на ДГ. 

2. Запозна се с отчет за изпълнението на дейностите по стратегията за учебна 2018-2019г. на 

ДГ „Дружба“-гр.Асеновград 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска градина 

„Дружба“- гр.Асеновград се закри. 

 

ПРОТОКОЛЧИК 
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