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Общ. Брезник 
гр. Брезник 
ул.”Борис Антов” 3 

Тел: 07751 / 21 44 
GSM: +359 / 887 697 628 
E-mail: brezitsa@gmail.com 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

                                                       ПРОТОКОЛ  

№ 1/25.09.2017г. 

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина  

 „Брезица“ Брезник 

 

 

 Днес, 25.09.2017г.от 17.00 ч. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към детска градина „Брезица“ 

 На събранието присъстваха всички  членове на обществения съвет, директора 

Емилия Алексова и счетоводителя  на ДГ“Брезица“Жулиета Стоянова, Богиня 

Рабакова – старши учител – лице за административно и техническо подпомагане на 

обществения съвет. 

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет 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. Одобряване на актуализацията на Стратегията за развитие на детската 

градина за периода 2016/2020г. 

2. Запознаване с програмата за превенция на ранното напускане и за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от 

уязвими групи. 

3. Запознаване с областите, критериите и показателите за самооценяване 

на институцията. 

4. Запознаване с актуализирания правилник за дейността на ДГ“Брезица“  

- с. Ноевци. 

 

Председателя се обърна към членовете за допълнение към дневния ред. Такива не 

постъпиха. 

 

 По т. 1 от дневния ред г-жа Алексова сподели, че Стратегията има кратка 

актуализация, като наблегна на допълненията и даде кратки разяснения. Тя 

подчерта, че Стратегията е един от най-важните документи, върху който стъпват 

останалите оперативни документи в детската градина. След като се запознаха с 

допълненията и разясненията г-жа Алексова призова членовете за мнения и 

предложения. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване. 

 След проведеното гласуване за одобряване на актуализацията на Стратегията 

за развитие на детската градина за периода 2016/2020г. се получиха следните 

резултати: 

 Брой гласове „за“ – 5 
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 Брой гласове „против“– 0 

 Брой гласове „въздържал се“ –  0 

Решение: Обществения съвет одобрява актуализацията на Стратегията за 

развитие на ДГ“Брезица“ за период 2016/2020г. 

 

По т. 2 от дневния ред г-жа Алексова  сподели, че приоритет на 

министерството но образованието е задържането и обхвата на децата и учениците. 

Към  ДГ“Брезица“ има изграден екип по обхват и задържане на децата в 

задължителна подготвителна възраст. Член на екипа е Богиня Рабакова. Г-жа 

Алексова  сподели, че детската градина е обхванала всички подлежащи деца и има 

изработен механизъм за задържането им. Всеки месец в системата на Админ се 

предоставя такава информация, както към Община Брезник.  

         По т. 3 от дневния ред г-жа Алексова запозна присъстващите с това, че от м. 

декември миналата година е излязла Наредба за управление на качеството , която 

постановява всички образователни институции да извържват самооценка на 

дейността си. Има сформирана работна група по самооценяване, която заедно д 

директора е изработила областите, критериите и показателите за оценка, с които тя 

ги запозна. Тя припомни на членовете, че след направено инспектиране на 

градината и оповестените резултати, обществения съвет е необходимо да предложи 

политики и мерки за подобряване на качеството на образованието. Първия одит е 

през 2020г., а първия доклад по саооценяването е м. август 2018г. 

 

По т. 4 от дневния ред г-жа Алексова запозна членовете, че от 01.09.2017г. 

градината в с. Ноевци вече е към ДГ“Брезица“ Децата там са 18, с 2 учителки и един 

помощник-възпитател. Това е причината да се актуализира правилника за дейността 

на ДГ, в който вече фигурира и ДГ с. Ноевци. Тя сподели, че градината е 

обурудвана добре, функционира добре и изрази надежда, че всичко с дейността ще 

бъде много добре. 

На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет 

към детска градина „Брезица“ Брезник взе следните решения: 

 

1. Одобрява  актуализацията на стратегията за развитието на детска 

градина „Брезица“за период 2016/2020г. 

 

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

градина „Брезица“ Брезник бе закрито. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 ……………………………………….: …………………. 
 (име, презиме, фамилия) (подпис) 

 

  

  

 

 

  


