


Етапи на действие Документация Срок Отговорни лица
Входиране на списъка с доставчици и вида 
на предлаганите дейности представили 
изискуемите документи в 
отдел,,Образование" за 2019/2020уч.год.

Дневник за входяща 
кореспонденция м.Септември ЗАС

Снабдител
Поставяне на информационните табла за 
родители списъка с доставчици и 
предлаганите дейности

Списък с фирми /с  вх. № Постоянен Учителите на групата, 
Директор

Входиране на постъпили в ДЗ оферти от 
фирми за предоставяне на услугата

Дневник за входяща 
кореспонденция Постоянен ЗАС

Директор
Поставяне на информационните табла за 
родители рекламни материали на 
фирмите/брошури, плакати и избраните 
дейности над ДОС на ПС.

м.Септември
м.Октомври

Учителите на групата

Предоставяне информация на родителските 
срещи за фирмите и предлаганите дейности 
над ДОС

Протокол от родителски срещи 
по групите Постоянен

Учители 
Председатели на родителски 

активи по групи
Попълване на заявление по образец на ДЗ за 
избора на фирма доставчик и избраната 
дейност над ДОС

Заявление по образец/ 
Дневник за входяща 

кореспонденция
Еднократно Директор

ЗАС

Сключване на договор с избраната/ите от 
родителите фирма/и Договор Еднократно Директор

Изготвяне на график за седмично 
разпределение на дейностите/часове, 
помещения

Протокол от 
заседание на ПС Еднократно

Комисия за дейности над ДОС, 
учители групи, учители на 

дейностите над ДОС
Приемане на графика за провеждане на 
дейностите над ДОС на заседание на ПС 
Издаване на Заповед на директора за 
утвърждаване на графика с приложен към 
нея график

Книга за решенията на 
ПС/Протокол 

Книга за регистриране 
заповедите на директора

Еднократно Директор

Изнасяне на графика за провеждане на 
дейностите на информационните табла за 
родители

График Постоянен Учителите на групата



Изготвяне на лично досие на 
преподавателите по дейностите над ДОС

удостоверения за 
правоспособност, свидетелство 

за съдимост копие на лична 
здравна книжка, Декларация за 

познаване на ПДДГ, ПВТР, 
Етичен кодекс

Еднократно
Комисия Дейности над ДОС 

Директор 
Преподаватели над ДОС

Изготвяне и представяне на Докладна до 
отдел „Образование" с информация за 
фирмите и дейностите

Отдел„Образование“ 
Регистриране на докладната в 

дневник за изходяща 
кореспонденция/Изх.№ -

Еднократно Директор

Изготвяне на Списък на децата, участващи 
във формите, и предаването му на: 
учителите по групи, преподавателят и 
фирмата

Списък Еднократно

Комисия Дейности над ДОС 

Учители групи

Водене на Дневник за присъствията на 
ръководителите по дейностите/дата, подпис Дневник прономерован, 

прошнурован и заверен с 
подпис на директора и печат 

на ДГ

Постоянен

Комисия дейности над ДОС, 
Преподаватели по 

дейностите,
Фирма

Извършване на текущ контрол и съставяне 
на констативни протоколи от проверки на 
дейностите

Книга за контролната дейност 
на директора/ класьор -  

протоколи контролна дейност 
на директора

Постоянен Директор

Предоставяне информация на родителите по 
отделните дейности-преподаден материал, 
снимков материал, открити моменти и др.

Постоянен Преподаватели от 
фирмата/ите


