У С Т А В
на
ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ
ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА “ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН” – БУРГАС

І. Общи положения:
1. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и
за граждански контрол на управлението й.Общественият съвет, дава възможност на
родителите да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи градинската
общност.
2. Изграждането на Общественият съвет е отговор на потребностите от
хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в детската градина.
3. Принципи на действие : демократичност, толерантност, инициативност.
ІІ. Цели Общественият съвет:
4. Да обединява и представлява родителите, чийто деца са в детската градина.
5. Да дава гластност на проблемите на градината и в частност проблемите на
децата.
6. Да защитава правата и интересите на децата и родителите.
7. Да стимулира ангажираността на родителите
общоградинския живот.

за включването им в

8. Да съдейства изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления
и процеси в градината и обществото.
9. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на децата и
поемане на отговорност.
10. Да участва в планиране и осъществяване на извънкласни дейности с
развлекателен и обществено-значим характер.

ІІІ. Изграждане на Общественият съвет и процедура на избор:
11. В състава на Общественият съвет се включват представители от всички
градински групи, излъчени от нарочно организирани събрания на родителите.
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12. Сформираният Общественият съвет избира свое ръководство и работи на
екипен принцип в съответствие с нормативната уредба в областта на образованието и
Вътрешните правилници на градината.
ІV. Дейности на Общественият съвет:
13. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния
отчет на директора за изпълнениато и;
14. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния
процес въз основа на инспектирането на на детската градина;
15. Дава становище за разпределенито на бюджета по дейности и размера на
капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
16. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на детската градина.
17. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си
констатира нарушения на нормативните актове;
18. Участва с представители в провеждането на конкурса за земане на длъжността
„директор” в детската градина;
19. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на
съвещателен глас;
20. Дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия
съвет, на регионално управление по образованието или съответния министър –
първостепенен разпоредител с бюджет
21. Повдига и разрешава (или участва в разрешаването) възникнали проблеми,
свързани с организацията и протичането на учебния процес в градината или на
извънкласните дейности.
22. Участва в организацията и провеждането на дейности на групите и
общоградински изяви.
23. Взема отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.
24. Прави предложения пред настоятелството и ръководство за разглеждане на
Педагогически съвет на проблеми, касаещи градинската общност.
25. Участва при изграждане на информационни органи в градината (вестник, радио
и др.)
26. Проучва интересите на децата и съдейства за организиране на дейности за
удовлетворяването им.
27. Инициира и участва в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с
учители, училищно ръководство, родители.
28. Търси сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени
организации.
29. Периодично изнася информация за предстоящи събития и отчита дейността си
на определеното за това място.
V. Общественият съвет взаимодейства с:
30. Градинско ръководство и Педагогическия съвет;
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31. Градинското настоятелство;
32. Извънучилищни институции, организации и фирми;
33. Неправителствени организации, сдружения.
VІ. Финансиране:
34. Обществения съвет осъществява своята дейнст без допълнителен персонал и
издръжка.
35. Съветът може да организира самостоятелен бюджет, който се набира от дарения
по решение на родителите.
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