
ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 “ТЕМЕНУЖКА” – ОБЩИНА ВАРНА 

 Варна, ул. “Шейново” № 18; ЕИК 000080740;e-mail: temenujka_4@abv.bg;  052/460-126 

 

ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

ПРИ ДГ № 4 „ТЕМЕНУЖКА” 

ГР. ВАРНА 

 

ПОКАНА 

На основание чл. 259. ал 1, чл. 265. от ЗПУО  и чл. 11. от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. Издаден от министъра на образованието и 

науката 

 Най-учтиво Ви каним  на заседание на Обществен съвет към ДГ №4 Теменужка 

на  25.02.2021г.от 18.00ч.в платформата ZOOM  на следния линк:   
https://us04web.zoom.us/j/78281814953?pwd=d05UWTZIVkVqbTZwb3VVYUdLdXR5dz09 

   
Подробности за срещата: 

Irina Georgieva is inviting you to a scheduled Zoom meeting 

Topic:  Заседание на ОС 

Time: Feb 25, 2021 06:00 PM Sofia 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/78281814953?pwd=d05UWTZIVkVqbTZwb3VVYUdLdXR5dz09 

Meeting ID: 782 8181 4953 

Passcode: hX81YW 

 

С ДНЕВЕН РЕД: 

1. Съгласуване на документи: 

- Стратегия за развитие на ДГ № 4 ”Теменужка”- варна за периода 2020 – 2024 година 

- План за действие и финансиране за изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ № 

4 «Теменужка» Варна,за периода 2020 -2022 година 

- Мерки за повишаване на качеството на предлаганото образование при ДГ 4 

Теменужка 

- Програмна система на ДГ №4 Теменужка 

- Правилника за дейността на детската градина. 

- Етичен кодекс 

- Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 

2.  Отчети 

- Годишен касов отчет за изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година 

- Годишен отчет на счетоводителя 

- Доклад-анализ за дейността в детска градина №4 “Теменужкa” през първото 

полугодие на учебната 2020/2021 г. 

3. Избор на основни и резервни членове на ОС 

- Избор на двама човека от резервните членове на ОС за членове на обществения 

съвет. 

- Избор на двама човека от представителите на родителите в отделните групи в 

детската градина за резервни членове на обществения съвет. 

 Горепосочените документи ще Ви бъдат изпратени за запознаване на 

Вашият  e-mail  адрес 

   

С уважение, 

         Ирина Георгиева 

             Директор ДГ № 4 „Теменужка” 
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