
ПРОТОКОЛ № 1 

  Днес 14.09.2021г се състоя  заседание/дистанционно/ на 
Обществения съвет към ДГ“Първи юни“на което присъстваха всички 
членове на обществения съвет. 
На база броя на присъстващите,заседанието има кворум и може да се 

проведе и да вземе решение. 

Заседанието премина при следния дневен ред: 
1.Запознаване със Стратегия на ДГ“Първи юни „ за периода 2021-2024 
година. 

• Седмично разпределение на педагогическите ситуации по групи. 

• Организация на дневния режим на децата от групите. 
2.Запознаване с ГКП. 
3.Запознаване с  програма за намаляване дела на преждевременно 
напусналите образователната система в ДГ“Първи юни“. 
4.Запознаване  с програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на деца от уязвими групи. 
5.Запознаване с  предприети мерки за повишаване на качеството на 
образованието. 
6. Запознаване с „График за провеждане на родителските срещи и 
индивидуалните срещи –разговори за  учебната 2021/2022г.“ 
7. Запознаване с Училищен учебен план за всяка група за учебната 
2021/2022г. 

Дневният ред  бе подложен на гласуване. 
Резултатите от гласуване бяха следните: 

ЗА – 5  
ПРОТИВ - 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0 

 По т.1 от дневния ред Председателят на Обществения съвет г-жа 
Таня Боргоджийска запозна присъстващите със „Стратегия за развитие на 
ДГ“Първи юни“ за периода 2021-2022г., както и със седмичното 
разпределение на ПС и организацията на дневния режим на децата от 
групите. 
 По т. 2 от дневния ред г-жа Боргоджийска запозна членовете на 
Обществения съвет с ГКП. 

По т. 3 от дневния ред г-жа Боргоджийска запозна членовете на 
Обществения съвет с „Програма за предоставяне на равни възможности и 
за приобщаване на деца от уязвими групи.“ 
 По т.4 от дневния ред Председателят на Об.С запозна членовете със 
„Програма  за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
деца от уязвими групи.“ 



 По т.5 от дневния ред Председателят на Об.С запозна членовете с 
Предприети мерки за повишаване на качеството на образованието. 

По т. 6 от дневния ред Председателят на Об.С запозна членовете 
с„График за провеждане на родителските срещи и индивидуалните срещи 
–разговори за  учебната 2021/2022г.“ 

По т. 7 от дневния ред Председателят на Об.С запозна членовете 
с„Училищен учебен план за всяка група за учебната 2021/2022г.“ 
 

По т.1 след гласуване с 5 гласа „ЗА”,0-„ПРОТИВ” и 0-„ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ” се взе следното решение 
Общественият съвет приема „Стратегия за развитие на ДГ“Първи юни“ за 
периода 2016-2020г.“, както и със седмичното разпределение на ПС и 
организацията на дневния режим на децата от групите. 

По т.2 след гласуване с 5 гласа „ЗА”,0-„ПРОТИВ” и 0-„ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ” се взе следното решение 

Общественият съвет приема „Годишен Комплексен План за учебната 
2016/2017г.“ 

По т.3 след гласуване с 5 гласа „ЗА”,0-„ПРОТИВ” и 0-„ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ” се взе следното решение 
Общественият съвет приема „Програма за намаляване дела на 
преждевременно напусналите образователната система в ДГ“Първи юни“. 

По т.4 след гласуване с 5 гласа „ЗА”,0-„ПРОТИВ” и 0-„ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ” се взе следното решение 
Общественият съвет приема „Програма за предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи.“ 

По т.5 след гласуване с 5 гласа „ЗА”,0-„ПРОТИВ” и 0-„ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ” се взе следното решение Общественият съвет приема „Мерки за 
повишаване на качеството на образованието.“ 

По т.6 след гласуване с 5 гласа „ЗА”,0-„ПРОТИВ” и 0-„ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ” се взе следното решение Общественият съвет приема „ График за 
провеждане на родителските срещи и индивидуалните срещи –разговори 
за  учебната 2021/2022г.“ 

По т.7 след гласуване с 5 гласа „ЗА”,0-„ПРОТИВ” и 0-„ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ” се взе следното решение Общественият съвет приема „Училищен 
учебен план за всяка група за учебната 2021/2022г.“ 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения 

съвет бе закрит. 
Протоколчик:                                                  Председател на Общ.С 
                  /Т.Романова/                                                        Т.Боргоджийска 



Присъствен списък на присъстващите на Заседанието на Обществения 

съвет, проведено на 14.09.2021г . 

1. Таня Боргоджийска – Председател 

2. Албена Храненикова –Представител на ПРБ 

3. Анелия Гуджерова - Член 

4. Генка Иванчева –Член 

5. Ваня  Гаджева – Член 

6. Диана Стоянова –Директор на ДГ“Първи юни“ 

7. Тинка Романова- Протоколчик 


