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НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ  ДЕТСКА ГРАДИНА „ОСМИ МАРТ“ ГР.ПЪРВОМАЙ 

еmail: nastoqtelstvo_dg8mimart@abv.bg

УТВЪРДИЛ:_______П________ 
                                                                                                        Председател на УС 

ПЛАН 

ЗА РАБОТА НА УС НА НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ „ОСМИ МАРТ“ 
ГР.ПЪРВОМАЙ  ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

ЦЕЛ 

Обединяване на усилията на родители, учители и общественици за осигуряване на по-

добри условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата, за осигуряване на 

допълнителни финансови средства за подобряване на МТБ и др. 

ЗАДАЧИ 

1. Настоятелството да провежда целогодишна работа за създаване на по-добри условия 

за оглеждане, възпитание и обучение на децата. 

2. Настоятелството набира дарения с цел подобряване на МТБ и битовите условия в 

детската градина. 

    3. Да информира при необходимост родителите  за различни инициативи, мероприятия, 

базари, концерти, кампании и др., както и друга полезна информация за тях. 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ 

1.Действия по създаването на отделна секция „НАСТОЯТЕЛСТВО“ в официалния сайт 

на ДГ „Осми март“ гр.Първомай - http://www.dg8mart-parvomai.com/

2. Действия по създаването на страница в социалната  мрежа “FACEBOOK” .

Целта на горепосочените две задачи е да има пълна прозрачност на действията на 

настоятелството. Също така родители, учители, ръководството на детската градина, както 

и обществеността да бъдат информирана изцяло за дейността и инициативите на 

Настоятелството. Ще бъдат публикувани обратни връзки с Управителния съвет, образци 

на различни заявления, Устав на настоятелството, отчети, кампании, снимки, 

благодарствени писма, предложения, информация полезна за родителите и други.  

3. Организиране на  кампания „Капачки за нашите децата” с цел набиране на средства 

чрез събиране на пластмасови капачки. 

4.Подпомагане организирането на детски празници, олимпиади. Включване в 

организацията и подготовката за честването на различни празници, при възможност 

осигуряване на почерпка за децата.  
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5. При събрани средства подпомагане при заплащането на учебни помагала, заплащане 

посещението на децата при представления на куклени театри, направа на снимки, 

календари . 

6. При събрани средства спомагане заплащането на превоза на децата при организиране на 

екскурзии, посещения на различни обекти и т.н. или съдействие при организирането на подобни 

събития, чрез направата на отстъпки от входни такси и др. подобни. 

7. Съдействие за обогатяване на материално-техничеката база и/или подобряване на 

интериора в ДГ чрез участие в изложби, базари, търгове и др. 

8. Подпомагане ремонтните дейности, поправката и поддържането на техниката в ДГ.  

9.Организиране на беседи на родителите по различни теми и въпроси. 

10.Търсене на подходящи програми в сферата на  образованието, спорта, туризма, 

културата, изкуството, опазване на околната среда, финансирани със средства от ЕС, 

държавата, общината  или по специализирани донорски програми, с цел възможност за 

осигуряване на средства за подобряване на материално-техническата база в детската, 

както и подобряване на социално-икономическо развитие на градината. При наличието на 

подходяща такава програма предприемане на действия за кандидатстване и евентуално 

участие.  

11. Подпомагане развитието на образователно - възпитателния процес.

12. Събиране на средства от спонсорства и дарения, както и продукти в натура. 

13. При събрани достатъчно средства закупуване на детски легла за спалните 

помещения  в сградата на  ДГ „Осми март” гр.Първомай. 

14. Съдействие за закупуване и засаждане на дървета, храсти и цветя за озеленяване на 

площадките, терасите и алеите в ДГ. 

     Настоящият План е приет единодушно от членовете на Управителния съвет на 
Настоятелството с Решение 2 по Протокол 1 от 15.03.2019г. 


