• професионализъм и подкрепа;
• удовлетвореност и резултатност.
Чл. 7. От съществено значение за нашия успех е устойчивото развитие на детското
заведение като модерна институция за предучилищно образование.
Чл. 8. (1) Нашите цели са:
• пълноценна социализация на детето в детската общност;
• цялостно развитие на детето;
• приоритетно насърчаване на емоционалната интелигентност у детето;
• подкрепа на личностното развитие;
• осигуряване на равен шанс за всички деца при постъпването им в училище.
(2) При изпълнението на нашите цели, ръководни са следните принципи на
предучилищно образование:
•
Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.
•
Ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и
социални промени в живота му, както и към способността му да прилага
усвоените компетентности на практика.
•
Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
•
Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяването на
предучилищното образование.
•
Хуманизъм и толерантност.
•
Прозрачност на управлението .
•
Автономия за провеждане на образователни политики.
III . СТАТУТ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:
Чл. 9. (1) Детска градина „Пролет“ е институция в системата на предучилищното и
училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца
на възраст от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с
държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
(2) Детска градина „Пролет“ е общинска детска градина.
(3) Към детската градина е разкрита яслена група за отглеждане на деца от 10месечна до 3-годишна възраст и детска градина , в която предучилищното образование
се организира във възрастови групи в зависимост от броя на децата.
(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с
начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на децата.
(5) Организацията на предучилищното образование е целодневна, а по желание на
родителите-почасова или самостоятелна.
Чл. 10. (1) Детска градина „Пролет“ ползва имоти, които са публична общинска
собственост, с адрес: гр.Перник; ул.„Люлин“ № 39 и на ул.“Никола Козлев“ № 33.
(2) Детска градина „Перник“ е юридическо лице и има:
1. Собствен кръгъл печат;
2. Банкова сметка;
3. Шифър по Булстат (ЕИК).

Чл. 11. (1) Детската градина се помещава в специално проектирани и построени за
целта сгради, намиращи се в гр.Перник.
(2) Всички сгради отговарят на нормативни изисквания за физическата среда.
Чл. 12. (1) Детска градина „Пролет“ носи отговорност за:
1. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата по
време на престоя им в детската градина;
2. изпълнението на Държавните образователни стандарти за предучилищно
образование /ДОС за ПО/;
3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на
имуществото.
Чл. 13. Детска градина „Пролет“ осъществява своята дейност въз основа на
принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:
1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
2. урежда самостоятелно устройството и дейността си;
3. избира организацията, методите и средствата на възпитание,обучение и
социализация за осигуряване на качествено образование, съобразено с ДОС, Програмна
система, залегнала в Стратегията на ДГ, познавателни книжки и учебни помагала
одобрени от МОН.
4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната
идентичност и култура .
5. определя организацията на предучилищното образование;
6. определя, в съответствие с желанията на родителите и потребностите и
интересите на децата, допълнителни дейности, които не са дейност на детската градина.
7. Извършва педагогическа дейност съобразно държавните образователни стандарти
по направления – български език и литература, математика, околен свят, изобразително
изкуство, музика, конструиране и технологии, физическа култура.
8. Детската градина приема деца със специални образователни потребности и
хронични заболявания.
9. В детската градина се води задължителна документация съгласно Наредба за
информацията и документите за системата на предучилищното образование на МОН.
10. Документацията се номерира, прошнурова, подпечатва с печата на детската
градина и се съхранява, съгласно нормативните изисквания.
11. Документите издавани или водени в ДГ, се попълват на български език, издават,
водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.
Чл. 14. (1) В детска градина „Пролет“ официален език е българският.
(2) Детската градина създава условия за усвояването на книжовния български език.
IV. ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОБХВАТ НА
ДЕЦАТА:
Чл. 15. (1) Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на
родителите или настойниците.
(2) Децата може да постъпят за предучилищно образование не по- рано от учебната
година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст.
(3) По преценка на родителя за предучилищно образование може да постъпят и деца,
навършили две години , като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.
(4) ПУО е задължително при навършване на 5-годишна възраст на детето.

Чл. 16. (1) В детска градина „Пролет“ записването на деца се осъществява
целогодишно.
(2) Приемът на децата се организира от директора на детската градина и в
съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията на община Перник.
(3) За приемане на дете в детската градина родителите представят следните
документи:
1. Писмена заявление до директора на детската градина;
2. Копие от акта за раждане на детето (за справка);
3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
• Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
• Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
• Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено
не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
• Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване
на детето в ДГ.
• Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно
изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
• Отрицателен резултат от васерман на един от родителите ако детето две годишно.
• Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три
дни преди постъпване на детето в ДЗ.
(5) Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите
документи за постъпване на дете в детската градина, родителите получават от директора
и медицинските специалисти и всяко заявление се вписва в дневника за входяща поща /
ЕДСД/ и се издава входящ номер.
(6) Документи за ползване на преференции при заплащане на такси, съгласно
Наредба за определяне и администриране на местните таксии цени на услуги на
територията на община Перник.
(7) За отказ от постъпването на детето в детска градина „Пролет“ се смята:
1. Непостъпило в детската група дете до 30 септември на текущата година без да са
оповестени уважителни причини за това.
2. Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни без да са оповестени
уважителни причини за това.
3. В случаите по т. 1, 2 имената на детето се заличават от списъчния състав на
детската група и в информационната система – НЕИСПУО по ред определен от
министъра на образованието и науката.
Чл.17. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не
се приемат в детското заведение. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение,
когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от
имунизиране с протокол от РИОКОЗ.
Чл.18. (1) Детската градина е задължена да приема деца със специални
образователни потребности.
(2) В група в детската градина могат да се обучават до 3 деца със специални
образователни потребности.
(3) Децата със СОП и/или с хронични заболявания при необходимост получават
съответстващо ресурсно подпомагане и се обучават по специално изготвена за целта

индивидуална учебна програма.
Чл.19 (1) В ДГ се прилагат: правила за поведение в групата, гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно образование насочено към придобиване на социални,
граждански и интеркултурни компетентности за здравето и околната среда, прилагане на
Механизъм за противодействие на тормоз между деца утвърден от министъра на
образованието и науката.
(2) За преодоляване на проблемното поведение на дете и справяне със затрудненията
му в образователния процес и средата в ДГ се прилагат следните дейности: информиране
на родителите за проблема; консултиране с педагогически специалисти; насочване на
детето към дейности съобразени с неговите потребности; индивидуална подкрепа от
ресурсен учител, помощник на учителя, учителя; информирано съгласие от родителя за
обща и допълнителна подкрепа.
Чл. 20. Не се допуска отказ за приемане на дете по дискриминационни причини.
Чл. 21. Родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник, както и
при записването на всяко новопостъпило дете.
Чл. 22. При постъпване на децата в детска градина „Пролет“:
1. родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични
здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето;
2. родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост –
адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.
Актуализация Глава първа
МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА
АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА
/ Нов /Чл. 23. Ал.1. В ДГ „Пролет“ е изготвен и се прилага модел за работа със
семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детската градина,
който е неразделна част от ПДДГ /нов./ Приложение № 1
Ал. 2 Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва:
1. предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската
градина, групата и условията на работа;
2. предварителни консултативни срещи на родителите с учителите на детската група
и анкетиране относно детските навици и потребности с цел планиране на индивидуална
грижа към детето по време на периода за адаптиране;
3. първоначален престой на детето с родителя в детската занималня (при
необходимост) до готовността на детето и неговата успешна адаптация към новите за
него условия.
4. Във фоайето на първия етаж на сградата е обособено и подходящо оборудвано
пространство за адаптиране на ново постъпилите децата. Целта на мястото за адаптация
е по непринуден начин детето, чрез събуждане на детското любопитство да бъде
провокирано за включване в групова дейност и по този начин адаптацията да бъде побезпроблемна и бърза.
Чл. 24. (1) При постъпването на дете учителите създават индивидуално детско
портфолио.
(2) Портфолиото се съхранява и ежедневно обогатява от учителите до постъпването
на детето в училище.
(3) Портфолиото включва:
1. информация за детското развитие;

2. снимки след информирано съгласие на родителите;
3. материали по преценка на учителите;
4. индивидуален диагностичен лист за проследяване на постиженията на децата
(4) Портфолиото се обновява и допълва ежегодно и целогодишно и съдържа снимки
на детето от празници, тържества и други дейности организирани от детската градина,
детско творчество, грамоти и награди от конкурси, резултатите от постиженията на
детето в образователния процес.
• Основна цел на портфолиото е да документира учебните постижения на
детето;
• Служи за „оценяване” на постиженията на детето по образователни
направления;
• Онагледява важни постижения на детето – цялостно събиране на продукти
от учебната работа, които показват усилията на детето, прогрес и постижения
в една или повече области”;
• Отразява ежедневната / ежемесечна, целогодишна/ работа на детето;
• Портфолиото на детето проследява развитието му през всички години на
обучение и престой в детската градина.
(5) Структура и съдържание:
• Заглавна страница
• наименование на детската градина;
• лични данни-трите имена на детето, дата на раждане;
• имена на учителите в групата;
• галерия – снимки от събития в живота на детето в ДГ
(6) В края на ПУО портфолиото на детето се предава на родителите срещу подпис
за продължаване на взаимодействието между родителите и училището.

Разпределение на децата по възрастови групи:
Чл. 25. (1) Броят и съставът на детските групи се определя от директора на детската
градина в началото на всяка учебна година и след съгласуване с Педагогическия съвет в
съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование и с държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата ицентровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) Групите се сформират при минимален брой 12 деца и максимален брой 23 деца.
(3) Детските групи се сформират:
1. по възрастов признак – първа, втора, трета и четвърта възрастови групи;
2. разновъзрастови групи – когато броя на децата не позволява сформирането на
възрастова група/ групи.
Чл. 26. (1) Посещението на децата в група се отчита чрез показателя ,,средна
месечна посещаемост”. Средната месечна посещаемост се изчислява, като сумата от броя
на присъствалите деца за всеки работен ден от съответния месец се раздели наброя
на работните дни.
(2) Когато за период от три последователни месеца средната месечна посещаемост
на децата в отделните групи се намали под определения минимален брой деца в група,
групите могат да се разформират и се сливат с останалите при спазване на нормативите
за минимален и максимален брой.
(3) При определяне на средната месечна посещаемост не се включва времето от
ваканциите, определени от министъра на МОН, както и времето на епидемичен взрив и

грипна епидемия.
(5) При разформироване на група по т. 2 не се иска съгласието на родителите.

Отчитане на отсъствията на децата:
Чл. 27. Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез
регистриране на отсъствията в съответния раздел от дневника на детската група и
електронния дневник.
Чл. 28. (1) Децата от подготвителните групи (5-6 и 6-7годишни) могат да отсъстват
само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от
компетентен орган, както и по семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по семейни причини през учебното време се
удостоверяват от родителите чрез писмено заявление за отсъствие по семейни причини
до директора преди отсъствието на детето и е допустимо за не повече от 10 дни за
съответната учебна година, а по здравословни причини се удостоверяват с медицинска
бележка в срок до 1 ден от завръщането на детето.
(3) Отсъствията на децата от ПГ по време на грипни епидемии е допустимо със
заповед на директора на детската градина и писмено уведомяване от родителите.
(4) Учителите отговарят за съхраняването на медицинските бележки и заявленията
по семейни.
(5) Ежемесечно до 15-о число, се подава информация чрез ИСРМ за предходния
месец за неосигурено задължително присъствие за повече от 3 дни на дете, посещаващо
група за задължително предучилищно образование, по неуважителни причини, с цел
налагане на наказания на родителите по реда на чл.347 от ЗПУО.
(6) Подаването на отсъствията в системата се извършва според подадените от
учителите данни и се удостоверява с подпис на учителите.
(7) За отсъствието на децата за времето на ваканциите, определени със заповед на
министъра на образованието и науката за съответната година не се изисква
представянето на документи.
Чл. 29. (1) При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя
еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
(2) При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от
изследване за чревни паразити.
Чл. 30. (1) В детската градина се сформират сборни групи при:
1. Намаляване броя деца в група – под минималния брой деца;
2. За периода на регламентираните със заповед на министъра на образованието
ваканции за съответната учебна година;
3. По изключение и за не повече от един ден, при отсъствие на учител и
невъзможността да се назначи своевременно негов заместник.
Чл. 31. (1) По желание, родителите могат да преместват детето си в друга детска
градина или училище, които осъществяват предучилищно образование през време на
цялата учебна година, съгласно наредба на общинския съвет.
(2) Преместването се осъществява след писмено изразено желание на родителя и
след заплащане на всички начислени такси.
(3) При преместване на деца от І и ІІ възрастови групи, детската градина издава
служебна бележка.
(4) При преместване на дете от трета и четвърта група, се издава Удостоверение
за преместване.

(5) След издаване на удостоверение за преместване, директорът уведомява
писмено общинската администрация, където детето е включено в списъка на
подлежащите на задължително обучение до 16 – годишна възраст.
Чл. 32. (1) Отписването на децата от детската градина се извършва:
1. при постъпване в първи клас;
2. по желание на родителите/ при преместване в друга детска градина или
подготвителна група в училище;
3. при уронване престижа на детското заведение от родителя или от близки на
детето, както и при нанесени сериозни материални щети на собствеността и базата на
детското заведение от детето или от негови близки/ с решение на Педагогически съвет;
4. при системно неспазване на отговорностите и задълженията от родителите,
регламентирани с този правилник;
5. при смяна на местоживеенето;
6. при отсъствие на детето един месец без медицински документ;
7. при незаплащане на такса за два поредни месеци.
Чл. 33. При отписване на дете на родителите се връчва:
1. медицинската карта, след направените задължителни вписвания от страна на
медицинските специалисти на градината;
2. детското портфолио на детето срещу подпис от родителя.
Чл.34.(1) Във връзка с Механизъма за съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст в детската градина е изграден екип за обхват от
педагогически специалисти, който участва в предприемането на мерки за обхващането
в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца в задължителна
предучилищна възраст.
(2) Планират се посещения в домовете на децата, които подлежат на задължително
предучилищно образование и са отпаднали или в риск от отпадане, провеждане на
разговори с родителите, настойниците или с лицата, които полагат грижи за децата, с цел
записването им в детската градина.
(3) За функционирането на Механизма се внедрява, развива, поддържа и управлява
Информационна система за реализация на механизма.
(4) Достъпът до ИСРМ е персонален и ограничен само за главния счетоводител,
който изпълнява функции по Механизма.
(5) Директорът организира и контролира изпълнението на дейностите по
Механизма на ниво детска градина и предоставя съответната информация към ИСРМ,
създава организация за превенция от отпадане и участва в обмена на информация за
установяване и актуализиране на статуса на всяко дете.
(6) Представители на ДГ, които участват в дейността на екипа за обхват по
отношение на децата, които не са обхванати и за които има риск от отпадане или са
напуснали преждевременно образователната система получават допълнително
възнаграждение от 10 лв. дневно за дните, в които са на обхват.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО И НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ:
Чл. 35. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.
(2) Учебната година включва учебно и неучебно време.
(3) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на
следващата календарна година. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на

първия следващ работен ден.
(4) Учебното време се организира в учебни седмици и учебни дни. Учебният ден
включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и
време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.
(5) Учебната седмица е с продължителност 5 дни и съвпада с работната седмица.
(6) Детската градина осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане
на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.
(7) Времето без педагогически ситуации е в периода от 1 юни до 14 септември.
(8) Началният час на сутрешния прием е 7.00 ч. и крайният час за изпращане на
децата за деня е 19.00 ч.
Чл. 36. (1) Учители носят отговорност за:
1. здравето и живота на децата;
2. приемането и предаването им на родителите;
3. коректното препредаване на информация от и към учителите на групата за всяко
дете.
Чл. 37. Прием на дете след 8.30 ч. се допуска по уважителни причини и след
предварителна заявка от страна на родителите от предходния ден.
Чл. 38. (1) При предаването на децата от родителите, по време на сутрешния
прием, се осъществява преглед на здравословното състояние на децата от учителя на
групата и медицинските специалисти.
(2) В детската група не се допускат болни и недоизлекувани деца.
(3) В детската група не се приемат лекарства под какъвто и да е предлог.
Чл. 39. (1) В детската група не се допускат деца, носещи предмети, които могат да
представляват заплаха за живота и здравето на самото дете или на останалите деца
в групата.
(2) В детската група не се допускат деца с GSM, както и тяхното използване от
детето.
(3) В детската група не се допускат деца със златни накити или други скъпи
предмети. Детската градина не носи отговорност за съхранението им дори когато са
внесени незабелязано.
Чл. 40. (1) По време на сутрешния прием учителят на детската група организира:
1. дейности по избор на децата;
2. индивидуални срещи с родителите за обмен на информация за детето.
(2) Сутрешният прием се осъществява от учителя на групата с помощта на
помощник – възпитателя, като по този начин се гарантира безпроблемното ангажиране
на учителя с различните дейности и сигурността на децата.
Чл. 41. (1) Предучилищното образование в ДГ „Пролет“ се осъществява при
целодневна, почасова и самостоятелна организация.
(2) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна,
а самостоятелната – за отделно дете извън групите в детска градина „Пролет“ след
одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование.

(3) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден. Началният час
на сутрешния прием е 9.00 ч., а крайният час на изпращането на децата за деня е 12.00
ч.
(4) Почасовата организация се осъществява само през учебното време.
(5) В почасовата организация се организират основна форма, а ако
продължителността на престоя на детето позволява - и допълнителни форми на
педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и
дейности по избор на детето.
(6) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна
организация
Чл. 42. (1) В целодневната организация в учебно време се редуват основна и
допълнителни, а в неучебно време – само допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие, като се осигуряват и:
• условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън;
• условия и време за хранене- сутрешна закуска, обяд и две задължителни
подкрепителни закуски- между сутрешната закуска и обяда и между обяда и
вечерята;
• дейности по избор на детето.
(2) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебнатагодина.
Началният час на сутрешния прием на децата е 07.00 ч., а крайният час за изпращане на
децата за деня е 19.00 ч.
(3) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна и почасова организация,
могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини,
удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
Чл. 43. Организацията на учебния ден за всяка детска група се изготвя от учителите
на детската група и се утвърждава със заповед на директора.
Чл. 44. Допуска се изменение на организацията на учебния ден по преценка на
учителите и в зависимост от сезона и индивидуалните и възрастови особености на
децата.
Чл. 45. Организацията на учебния ден на различните възрастови групи е в
съответствие с Програмната система на детската градина.
Чл. 46. (1) Ежедневният минимален престой на децата на открито е задължителен
при температура на въздуха не по-ниска от 0 градуса.
(2) Децата не се извеждат навън при силен вятър, дъжд или сняг.
(3) Приемът и предаването на децата може да се осъществява и на двора на детската
градина, при подходяща температура и сухо време през всички сезони на годината.
(4) През летния период дневният режим се осъществява изцяло навън.
Чл. 47. (1) В края на деня децата се предават лично на родителите.
(2) Детето може да бъде предадено на друг член от семейството след писмено
уведомяване на учителите от страна на родителите, чрез подписана декларация.
(3) Не се допуска предаването на деца:

1. на родители, лишени от родителски грижи по съдебен път;
2. на родителите на друго дете от групата (освен когато родителите са дали писмено
съгласието си за това);
3. на непълнолетни братчета или сестрички;
4. на родители във видимо нетрезво състояние.
Чл. 48. (1) При предаването на децата на родителите учителят споделя персонална
информация за престоя на детето в групата, относно храненето, участието в
организирани занимания и игри, комуникацията с другите деца.
(2) Споделената информация следва да почива на реални факти, да е уважителна към
детската личност и предполагаща сътрудничество и партньорско взаимодействие между
участниците в предучилищното образование.
Чл. 49. (1) Крайният час за напускането на детската градина е 19.00 ч.
(2) В случаите на невзети деца след крайния час на изпращане на децата и
неуведомяване за закъснение от родителя/настойника, дежурният учител търси
съдействието на телефон 112 или социалния работник ангажиран в екипа към детската
градина по Постановление № 100 на МС.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
Чл. 50. Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява при спазване на
ДОС за предучилищно образование.
Чл.51. (1) Предучилищно образование:
1. се осъществява от двама учители, които работят съвместно в групата с помощта
на един помощник-възпитател;
2. се организира съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности
на децата;
3. се реализира в сътрудничество и партньорство с родителите;
Чл. 52. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се
организира в основни и допълнителни форми.
Чл.53. (1) Основна форма на педагогическо взаимодействие с децата е
педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.
(2) Педагогическите ситуации се реализират само в учебно време и осигуряват
постигането на компетентностите.
(3) Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието,
обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни
направления:
1. Български език и литература;
2. Математика;
3. Околен свят;
4. Изобразително изкуство;
5. Музика;
6. Конструиране и технологии;
7. Физическа култура.

(4) Съобразно очакваните резултати по образователните направления по чл. 28, ал. 2
от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование по време на учебната година
децата може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да
посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които
посещения не са предмет на уреждане от чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма (Наредбата за
детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование), като
провеждането им се контролира от директора.
(5) За всички дейности по организирано извеждане на децата от населеното място се
изисква информирано писмено съгласие на родителите.
Чл. 54. (1) Детска градина „Пролет“ създава условия за гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно образование на децата.
(2) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са
взаимносвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване
на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности,
свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда.
Чл. 55. (1) В предучилищното образование гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование се осъществяват във всички възрастови групи:
1. интегрирано в обучението по образователните направления;
2. интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
(2) Начините и формите на осъществяване на гражданското, здравното, екологичното
и интеркултурното образование за различните възрастови групи са определени в
програмната система на детската градина.
(3) Минималният задължителен брой, както и разпределението по възрастови групи,
на педагогическите ситуации от тематичната област по ал. 1, т. 5 – безопасност на
движението, са посочени в приложение № 5 на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование. Директорът на детската
градина утвърждава график за провеждането им.
Чл. 56. (1) Директорът на детската градина със заповед и след решение на
педагогическия съвет определя екип за разработване и координиране на програмите за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
(2) Разпределението на педагогическите ситуации се осъществява чрез седмично
разпределение по образователни направления за всяка възрастова група и се утвърждава
от директора преди началото на учебната година.
(3) Броят на педагогическите ситуации по всяко образователно направление и
тяхната продължителност се определя от Програмната система на детската градина.
(4) Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е
не повече от 15 до 20 минути – за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути–
за трета и за четвърта възрастова група.
(5) Учителите, работещи в разновъзрастовигрупи изготвят седмично
разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления за всяка
възрастова подгрупа в групата.

Чл. 57. Отстраняването на децата от основни и допълнителни форми под какъвто и
да е предлог е абсолютно забранено.
Чл. 58. (1) Предучилищното образование полага основите за учене през целия
живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално,
емоционално и творческо развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в
процеса на педагогическото взаимодействие. Допълнителните форми на педагогическо
взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на
педагогическите ситуации, както в учебното време, така и в неучебното време.
(2) Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с
програмната система на детската градина, цялостната организация на деня и с
интересите и потребностите на децата.
Допълнителни форми в детската градина са:
- Ежедневни разходки и престой на открито; игра на площадките.
- Ежемесечно-театър;
- Рождени дни на децата в групата.
- Наблюдения.
- Състезания.
- Празничен календар - празници и тържества
- Занимания/Сеанси в зала „Психомоторика“
- Клубове по интереси „Веселите ноти“, „Театрална фантазия“, „Светофарче“
- ателиета „Приложно изкуство- Арт приключения“, „Здравословно храненеВкусни приключения“ и клуб екология „Зелени приключения“
- Дейности по интереси :
- в кабинет „Околен свят и експерименти“
- Клубове по интереси „Веселите ноти“, „Театрална фантазия“, „Светофарче“
- ателиета „Приложно изкуство- Арт приключения“, „Здравословно храненеВкусни приключения“ и клуб екология „Зелени приключения“
(3) За всяка допълнителна форма, която се провежда извън територията на детската
градина, родителите подпилват декларация за информирано съгласие.
Чл. 59. (1) Процесът на предучилищното в ДГ ,,Пролет”е подчинен на
прилагането Програмна система.
(2) Програмната системана ДГ ,,Пролет” е:
1. част от стратегията за развитието на детската градина;
2. предлага цялостна концепция за развитието на детето, с подходи и форми на
педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел;
3. създава условия за придобиването на компетентности по всяко образователно
направление за всяка възрастова група;
4.тематично разпределение за всяка възрастова група, което осигурява ритмичното
и балансирано разпределяне на съдържанието по образователните направления;
5. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
6. определя механизмите на взаимодействие между участниците в предучилищното
образование;
4. приема се с решение на педагогическия съвет на детската градина.
(3) Програмната система на ДГ ,,Пролет”разпределя основните форми по следния
начин:
1. първа възрастова група – 11;
2. втора възрастова група – 13;
3. трета възрастова група – 15;

4. четвърта възрастова група – 17.
Чл. 60. Учителите избират познавателни книжки и учебни помагала за работа след
добро познаване, съобразеност с конкретиката на детската група и програмната система
на детската градина.
Чл. 61. (1) Учителите самостоятелно изготвят тематично разпределение за всяка
възрастова група в контекста и като част от програмната система.
(2) Темите от тематичните разпределения за постигане на очакваните резултати по
ОН се преструктурират при сформиране на сборни групи съгласно чл.29 от Правилника
за дейността на ДГ.
(3) Не се допуска избор на теми, които са дискриминиращи по отношение на детето
и неговото семейство.
(4) Не се допуска задаването на домашна работа и работа с познавателните книжки
в къщи.
Чл. 62. (1) Проследяването на резултатите от предучилищното образование се
осъществява от учителите на съответната група в началото и края на учебното време по
образователни направления и отразява съответствието с очакваните резултати съгласно
Наредба № 5 от 03.06.2016г.
(2) резултатите се вписват в дневника на групата и в индивидуален диагностичен лист
с набелязани индивидуални мерки за повишаване на детските постижения с които
родителите се запознават с подпис и се се съхранява в портфолиото на детето;
(3) учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето;
(4) С писмено съгласие на родителя се извършва скрининг за определяне на риск от
обучителни затруднения на децата от 3 г. до 3 г. и 6 месеца при постъпване за първи път
на детето в детската градина и родителя се запознава с резултатите от оценяването.
(5) не се допуска етикиране на база констатирани затруднения;
Чл. 63. (1) В 14-дневен срок преди края на учебното време учителите на четвърта
група установява готовността на детето за училище.
(2) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното,
езиковото, социалното и емоционалното му развитие.
Чл. 64. Проследяването на индивидуалното развитие на детето се осъществява:
1. като съпоставимост с ДОС за предучилищното образование;
2. от учителите на детската група;
3. при спазване на изискванията за организиране на педагогическа диагностика;
4. в началото на учебната година – входящо ниво и в края на учебната година –
изходно ниво;
5. при необходимост се проследява и междинно ниво;
6. отчитането на резултатите се вписва коректно в съответния раздел на дневника на
детската група;
7. получените резултати са база за планиране на образователното съдържание;
8. индивидуалните постижения на детето могат да бъдат обсъждани по подходящ
начин с родителите;
9. при констатирани затруднения от страна на детето се организира допълнителна
индивидуална работа, която се вписва в съответния раздел от седмичния план в дневника
на детската група.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРЕДУЧИЛИЩНА
ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА:

Чл. 65. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с
начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. Задължителното
ПУО се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
Чл. 66. (1) Детските градини в системата на Министерството на образованието и
науката предоставят ежемесечно по служебен ред чрез Министерството на
образованието и науката на Агенцията за социално подпомагане информация за:
1. допуснатите отсъствия повече от 3 дни на всяко дете, посещаващо група за
предучилищно образование, за които няма уважителни причини, съгласно чл. 10 от
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование;
2. случаите на преместване на дете от групите на предучилищното образование през
периода 15 септември – 31 май;
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя до 4-о число на следващия месец по
електронен път от Министерството на образованието и науката на Агенцията за социално
подпомагане
Чл. 67. (1) Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в
първи клас и в удостоверението са направени препоръки за включването му в
допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование
за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени
в ДОС за приобщаващото образование.
(2) Решението за отлагането на дете от задължително обучение в първи клас се
взема в срок до 30 юни за всяка календарна година.
(3) В случай на отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи
клас по предложение на РЕПЛР за детето в подготвителната група в детската градина се
осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие съобразно индивидуалните му
потребности.
Чл. 68. (1) След писмено изразено желание от страна на родителите, 5-годишните
деца могат да бъдат подготвени за постъпване в първи клас на 6 години.
1. Решението на родителите е окончателно и не подлежи на промяна.
2. Родителите информират лично директора на детската градина за това свое
решение не по-късно от началото на учебната година.
3. Решението на родителите за по-ранното постъпване на дете в първи клас следва
да е аргументирано в интерес на детето и обсъдено с учителите на групата.
Чл. 69. Подготовката на децата за училище в ДГ ,,Пролет” се осъществява:
1. в специално организирани за целта подготвителни групи, сформирани по
възрастов признак – трета група и четвърта група;
2. при необходимост – в разновъзрастови групи.
Чл. 70. (1) Децата, включени в задължително предучилищно образование, две
години преди постъпването им в първи клас получават комплект безплатни познавателни
книжки.
(2) Познавателните книжки за 5 и 6-годишните деца се закупуват с целеви
средства на държавно финансиране.
(3) Учебните помагала са лични и се предоставят еднократно за една учебна
година.

(4) За периода на учебната година познаватените книжки и учебни помагала на
децата се съхраняват на специално обособени за целта места в групите.
(5) Получените учебни помагала не подлежат на връщане или повторно
използване.
Чл. 71. Подготовката на децата за училище в задължителните подготвителнигрупи
се осъществява по Програмна система на ДГ.
Чл. 72.(1) Предучилищното образование не допуска задаването на домашна работа
и работа с познавателните книжки с родителите вкъщи.
(2) При отсъствие на детето учителите работят допълнително с него в определеното
за целта време.
Чл. 73. Подготовката на децата за ограмотяване е съобразена с достигнатото
индивидуално ниво в развитието на детето и не включва дейности на същинското
ограмотяване, което е в компетентностите на обучението в първи клас.
Чл. 74. Задължителният характер на подготвителните групи изисква редовна
посещаемост на децата през учебната година.
(1) Отсъствията на децата се регистрират ежедневно в дневника на групата от
учителите.
(2) Отсъствието на детето се отбелязва с наклонена черта – диагонал, съгласно
указанията за водене на формата.
Чл. 75. Директорът на детската градина носи отговорност за пълен обхват иредовна
посещаемост на децата подлежащи на задължително предучилищно образование.
Чл. 76. (1) Директорът на детската градина, ежемесечно до 4 число за предходния
месец изпраща информация в НЕИСПУО за отсъствията на децата.
(2) Справката се изпраща за периода на учебното време: 15 септември – 31 май.
Чл. 77. (1) През учебната година децата могат да бъдат премествани по желание на
родителите в друга подготвителна група в ДГ или такава в училище.
(2) Преместването се извършва след:
1. подадено писмено заявление от страна на родителите;
2. заплащане на всички дължими такси;
3. издаване на удостоверение за преместване.
Чл. 78. При преместване през учебната година детето получава индивидуалните
си учебни помагала и пособия.
Чл. 79. (1) В края на учебната година учителите на ПГ 6-годишни установяват
училищната готовност на децата.
(2) Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно
образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното
образование.
(3) Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок
до 7 дни от датата на приключване на учебното време.
(4) Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в
съответствие с очакваните резултати.
(5) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за
участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна
подкрепа за личностно развитие.
(6) Дубликат на удостоверение се издава след подадена молба в случаите, когато
оригиналът е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.
(7) Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи

клас и в удостоверението по ал. 1 са направени препоръки за включването му в
допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за
това дете може да се отложи с една учебна година.
(8) Отлагането се извършва не по-късно от 30 юни в годината на навършването на 7
години на детето.
Чл. 80. При изписването на децата за постъпване в училище, децата от ПГ-6годишни получават:
1. Удостоверение за завършена подготвителна за училище група;
2. Личния си медицински картон;
3. Детското си портфолио, съхраняващо материали от постъпването им в детската
градина.
Чл. 81. При записването на децата в училище родителите представят издаденото от
детската градина Удостоверение за задължително предучилищно образование.
VIII. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ:
Чл. 82. (1) Детска градина „Пролет“ осигурява приобщаващо образование за
подкрепа на личностното развитие на децата.
(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и се
реализира в съответствие с принципите в чл. 3, ал. 2 от ЗПУО.
Чл. 83. (1) На децата, посещаващи детската градина, се предоставя обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа,
психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.
(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете.
(3) Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други
педагогически специалисти в детската градина.
(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от
плана за подкрепа на детето, в който се определят конкретните дейности за
допълнителната подкрепа за личностно развитие и необходимите специалисти за
предоставянето на подкрепата.
Чл. 84. Подкрепата за личностно развитие на децата се организира и осигурява в
съответствие с утвърдените областни и общински стратегии за подкрепа за личностно
развитие на децата.
Чл. 85. Детската градина включва в годишния план за дейността си видовете
дейности, сроковете и отговорниците за предоставяне на подкрепата за личностно
развитие.
Чл. 86. (1) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата в детската градина в началото
на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор, който
координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и
дейностите с педагогическите специалисти и с родителите във връзка с подкрепата за
личностно развитие на децата.
Чл. 87. (1) Детска градина „Пролет“ извършва ранно оценяване на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата.
(2) Ранното оценяване по ал. 1 се извършва от педагогическите специалисти в
детската градина.

(3) Ранното оценяване се извършва на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца при
постъпване за първи път на детето в детската градина.
(4) Оценяването се осъществява чрез скрининг за определяне на риск от възникване
на обучителни затруднения.
(5) Оценяването се провежда индивидуално за всяко дете с писменото съгласие на
родителя след информирането му за начина на провеждането.
(6) След провеждане на оценяването родителят се запознава с резултатите от него.
(7) В зависимост от резултатите от оценяването координаторът съвместно с родителя
определя за всяко дете дейности от общата и/или от допълнителната подкрепа за
личностно развитие.
Чл. 88. На децата на 5 и 6 години в подготвителните групи в детската градина, на
които не е извършено ранно оценяване от 3 години до 3 години и 6 месеца, се извършва
оценка на риска от обучителни затруднения.
Чл. 89. (1) Детската градина осигурява общата подкрепа за личностно развитие от
постъпването на детето в институцията.
(2) Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала
на всяко дете.
Чл. 90. Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина, която е насочена
към всички деца в групата и гарантира участието и изявата им в образователния процес и
в дейността на детската градина, включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. занимания по интереси;
3. грижа за здравето;
4. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
5. поощряване с морални и материални награди;
6. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
Чл. 91. (1) Учителите от детската градина и другите педагогически специалисти
работят в екип за осигуряване на общата подкрепа на личностното развитие на децата.
(2) Работата на екипа по ал. 1 включва:
1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата – обмен на
информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители за
подобряване на работата им с децата в групата;
2. провеждане на регулярни срещи за:
а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на дете;
б) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца,
насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение
в) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца,
насочени към превенция на обучителните затруднения.
Чл. 92. (1) Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата се предоставя
въз основа на извършена оценка на индивидуалните им потребности.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на
детето, утвърден със заповед на директора на детската градина за конкретно дете или
ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.
Чл. 93. (1) Оценката на индивидуалните потребности на деца, за които има
индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва от екипа за
подкрепа за личностно развитие на детето, чийто състав включва психолог, логопед,
ресурсен учител.

(2) Оценката на индивидуалните потребности на деца с изявени дарби се извършва
от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето, чийто състав включва учителите в
групата в детската градина, психолог или педагогически съветник. Оценяват се
конкретните области на изявените дарби и способности.
(3) Оценката на индивидуалните потребности на деца с хронични заболявания се
извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето, чийто състав включва
психолог, учителите в групата в детската градина, медицинския специалист в здравния
кабинет в сътрудничество с личния лекар на детето. Оценява се здравословното
състояние на детето и влиянието му върху обучението.
Чл. 94. В случай, че детската градина не може да осигури някой от специалистите, с
изключение на психолога или педагогическия съветник, както и когато за оценката на
индивидуалните потребности на децата са необходими и други специалисти, директорът
на детската градина може да изпрати заявление за осигуряването им от РЦПППО гр.
Перник.
Чл. 95. (1) Оценката на индивидуалните потребности на децата, за които има
индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва в срок до 3
месеца от началото на учебната година, като продължителността на оценяването е наймалко 14 дни.
(2) Оценката на индивидуалните потребности на децата с изявени дарби, в риск и с
хронични заболявания се извършва съобразно спецификата на всеки отделен случай, но
не по-късно от 3 месеца от установяване на потребността от извършване на оценка.
(3) Оценка на индивидуалните потребности на децата, за които има индикации, че са
със специални образователни потребности, може да се извършва и по всяко друго време
през учебната година, ако се установи потребност от такава оценка, като
продължителността на оценяването е най-малко 14 дни и се извършва в срок до 3 месеца
от установяването на потребността.
Чл. 96. (1) Оценката на децата се извършва индивидуално от всеки специалист в
екипа при отчитане на силните страни и възможностите за участие в образователния
процес на детето.
(2) Времето за индивидуалното оценяване на едно дете е по преценка на съответния
специалист в зависимост от индивидуалните особености и потребности на детето и е в
рамките на съответните срокове.
Чл. 97. (1) Оценката на децата по ал. 2 се извършва съгласно Карта за оценка на
индивидуалните потребности на детето.
(2) Родителят писмено изразява в картата за оценка съгласието или несъгласието си с
извършената оценка на индивидуалните потребности и с решението за предложената
допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето.
(3) При несъгласие на родителя с оценката на индивидуалните потребности на
детето със специални образователни потребности, извършена в детската градина, той
може да подаде заявление до директора на съответния регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование за организиране на повторна оценка на
индивидуалните потребности на детето в 14-дневен срок от извършването на оценката от
екипа за подкрепа за личностно развитие. Родителят посочва в заявлението мотивите за
несъгласието си с оценката на индивидуалните потребности на детето със специални
образователни потребности.
(4) В случаите на несъгласие на родителя с предложената допълнителна подкрепа за
личностно развитие на детето, независимо че въз основа на оценките на индивидуалните
потребности е установена такава необходимост, и за предотвратяване на риска от

отпадане от образование директорът на детската градина писмено уведомява дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето с цел осигуряване на неговия
най-добър интерес.
(5) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ в срок до 10 работни дни от
получаването на уведомлението писмено информира директора на детската градина за
предприетите действия.
(6) В случаите по ал. 4 детската градина задължително организира предоставянето на
дейности за обща подкрепа за личностно развитие на детето.

Права и задължения на родителите в приобщаващото образование
Чл. 98. Родителите на децата от Детска градина ,,Пролет“ имат следните права и
задължения:


Права:

(1) При осъществяване на обща подкрепа на детето:
1. дават писмено съгласие за извършване на ранно оценяване на потребностите от
подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование на децата от 3 години
до 3 години и 6 месеца при постъпване за първи път на детето в детската градина;
2. вземат участие в организирането на програми, свързани със здравното образование,
здравословното хранене, първа долекарска помощ и други;
3. детската градина ги уведомява за резултатите от обсъждането и наблюдението на
деца, които срещат затруднения в обучението (обучителни трудности);
4. да бъде информирани за всички предприети дейности с децата за преодоляване на
проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в
образователния процес и в институционалната среда;
5. за дейностите за преодоляване на проблемното поведение на детето и за справяне със
затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната
среда се изисква и информираното му съгласие.
(2) При осъществяване на допълнителна подкрепа:
1. при извършване на оценката на индивидуалните потребности на детето, екипът взема
предвид мнението на родителя;
2. родителят писмено изразява в картата за оценка на индивидуалните потребности на
детето своето съгласие или несъгласие с предложената на детето допълнителна
подкрепа;
3. при несъгласие, родителят може да подаде заявление (с мотиви) до регионаленцентър
за подкрепа за личностно развитие за повторна оценка на индивидуалните потребности
на детето;
4. на родителя се предоставя, при поискване, копие от картата за оценка на
индивидуалните потребности на детето;

5. родителят се запознава с плана за подкрепа на детето;
6. на родителя се предоставя, при поискване, копие от плана за подкрепа на детето.


Задължения:

(1) При осъществяване на обща подкрепа на детето:
1. родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на
детето и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява
взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в детската градина;
2. родителите са длъжни да осигурят присъствието на децата в дейности за превенция на
насилието и преодоляване на проблемното поведение (определени със заповед на
директора); в случай че родителите не осигуряват присъствието на децата, директорът
на детската градина писмено уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по
настоящия адрес на детето.
3. родителят е длъжен да съдейства при реализирането на дейностите с децата за
преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с
приобщаването в образователния процес и в институционалната среда;
4. при отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на
дейностите, директорът на институцията писмено сигнализира дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящия адрес на детето за предприемане на действия при
необходимост при условията и по реда на Закона за закрила на детето.
(2) При осъществяване на допълнителна подкрепа на детето да:
1. представи необходимите документи за извършване на оценка на индивидуалните
потребности на детето;
2. оказва съдействие при изпълнението на плана за подкрепа на детето.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ДЕЙНОСТ НА
ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
Чл. 99 (1) При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина
осигурява условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които
не са дейност на детската градина.
(2) Детска градина „Пролет“ осигурява провеждане на допълнителни педагогически
дейности – английски език, народни танци, спортни и модерни танци и др..
Чл. 100. Педагогическите дейности, които не са дейност на детската градина, се
извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо
взаимодействие.
Чл. 101. Педагогическите дейности, които не са дейност на детската градина, се
организират при спазване на действащото законодателство.
Чл. 102. Педагогическите дейности, които не са дейност на детската градина, се
организират за децата, които посещават детската градина.
Чл. 103. Допълнителните педагогически дейности, които се провеждат в Детска
градина „Пролет“, съответстват на принципите и целите на предучилищното

образование, програмната система и стратегическите цели на детската градина и
възрастта на децата.
Чл. 104 (1) Педагогическите дейности, които не са дейност на детската градина се
определят след проучване интересите и желанията на децата и родителите.
(2) Интересите и желанията на децата и родителите се проучват чрез индивидуални
разговори на учителите на групите с родителите и декларирано със заявление желание .
Чл. 105. (1) Групите за допълнителни педагогически дейности се определят в
зависимост от:
1. брой деца, желаещи да посещават допълнителни педагогически дейности;
2. постъпили оферти от правоспособни преподаватели и/или организации за
провеждане на занимания в допълнителни педагогически дейности.
(2) Допълнителните педагогически дейности, които се провеждат в Детска градина
„Пролет“, се определят от директора, след решение на Педагогическия съвет.
Чл. 106. (1) Родителите подават заявления за участие на децата в допълнителните
педагогически дейности до 30 септември – с попълнена декларация за информирано
съгласие за условията за участие в допълнителни педагогически дейности.
(2) Педагогическите дейности, които не са дейност на детската градина, започват на
1 октомври.
(3) Продължителността на провеждане на допълнителните педагогически дейности
се определя в договора между директора на детската градина и ръководителя на
съответната допълнителна педагогическа дейност.
Чл. 107. (1) Право да осъществяват допълнителните педагогически дейности, които
не са дейност на детската градина, имат лица, притежаващи необходимата квалификация
в съответната област, в която е формата на допълнителна педагогическа дейност или от
лица с придобита професионална квалификация „учител“.
(2) Лицата, които осъществяват допълнителните педагогически дейности, трябва да
са или физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона
за търговския регистър; или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет
в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4
и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Педагогически специалист от Детска градина „Пролет“ не може да извършва
срещу заплащане обучение на деца, с които работи в детската градина, ако това
заплащане е от името и за сметка на децата.
Чл. 108. (1) Размерът на заплащането за допълнителните педагогически дейности,
които се провеждат в Детска градина „Пролет“, се определя от изпълнителя на дейността
и се вписва в договора между изпълнителя и детската градина.
(2) Размерът на заплащането за допълнителните педагогически дейности, които се
провеждат в Детска градина „Пролет“, се определя като месечна такса или като такса за
всяко посещение.
(3) Ръководителите на допълнителни педагогически дейностти, начисляват през
свой акаунт таксите в програмен продукт и се заплащат на каса в детското
заведение.След събирането на месечното задължение сумите се предават с приемно
предавателен протокол на ръководителя на допълнителната дейност по договор.
(4) Педагогически специалисти и служители на Детска градина „Пролет“ нямат
право да събират такси за допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на
детската градина.
Чл. 108. Резултатите от допълнителните педагогически дейности в Детска градина
„Пролет“ се представят пред детската градина и родителите в подходяща форма,
съобразно вида и тематиката на дейността – празници, концерти, изложби и др.

ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКА
ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“
Чл. 109. Директорът на Детска градина „Пролет“:
1. Планира, организира, контролира и отговаря за провеждането на допълнителните
педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
2. Отговаря за осигуряването на условия за провеждане на допълнителните
педагогически дейности.
3. Отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за
провеждане на допълнителните педагогически дейности, които не са дейност на детската
градина.
4. Утвърждава списъците на групите за допълнителни педагогически дейности.
седмичния график за провеждането на заниманията в допълнителните
педагогически дейности.
5. Осъществява контрол върху допълнителните педагогически дейности –
контролира спазването на графика за провеждане на допълнителните педагогически
дейности, отчитането на посещаемостта, изпълнението на утвърдената образователна
програма.
Чл. 110. Изпълнителят (ръководителят) на допълнителна педагогическа дейност в
Детска градина „Пролет“:
1. Изпълнява утвърдената от директора образователна програма.
2. Лично посреща и приема от учителя на групата децата от съответната
допълнителна педагогическа дейност преди началото на дейността по утвърдения
график.
3. Лично предава на учителя на групата децата след края на дейността по
утвърдения график.
4. Отговаря за живота и здравето на децата по време на провеждане на
допълнителните педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
5. Създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното,
емоционалното и физическото развитие на детето.
6. Основава дейността си на съвременните знания за детското развитие и познава
индивидуалните особености на всяко дете.
7. Разбира и уважава уникалността на всяко дете.
8. Съобразява се със специфичната уязвимост на всяко дете.
9. Подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси
от негов интерес.
10. Работи в най-добрия интерес на детето.
11. Осигурява на децата с увреждания равни възможности за достъп до
допълнителната педагогическа дейност.
12. Представя ежемесечно на директора на детската градина списък с отразени
присъствия и отсъствия на децата.
13. Спазва Етичния кодекс на работещите с деца.
14. Спазва вътрешните норми, установени с правилника за вътрешния ред в детската
градина.
Чл. 110. Учителят на групата:
1. Лично предава на изпълнителя (ръководителя) на допълнителната педагогическа
дейност децата от групата преди началото на дейността по утвърдения график.
2. Лично приема от изпълнителя (ръководителя) на допълнителната педагогическа

дейност децата от групата след края на дейността по утвърдения график.
Чл. 111. Родителите:
1. Осигуряват присъствието на детето в допълнителните педагогически дейности.
2. Заплащат редовно таксата за участието на детето в допълнителните
педагогически дейности.
3. Изпълняват други условия и ангажименти, предвидени в договора за провеждане
на допълнителната педагогическа дейност.
4. Имат право да получават от ръководителите на групите информация за интереса
и напредъка на детето в допълнителните педагогически дейности.

X. ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ. ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ:
Чл. 112. Грижата за здравето се осигурява чрез създаване на условия за достъп на
децата до медицинско обслужване.
Чл. 113. В Детската градина има здравни кабинети /ЗК/ с работно време: 7.30 15.30ч.
(1) Дейността на ЗК се осъществява от медицински специалисти.
(2) Работодател на всички медицинските специалисти в детската градина е кметът
на гр.Перник, а са на пряко подчинение на директора на ДГ, с когото съгласуват всички
свои действия, произтичащи от трудовоправните отношения и вътрешния ред в детската
градина.
• ЗК са оборудвани със специални шкафове за оказване на спешна помощ с
лекарства и инструментариум съгласно изискванията на Наредба № 3 от 27 април
2000 година.
Чл. 113. (1) Медицинското обслужване на децата от ДГ ,,Пролет” се осъществява от
2 медицински сестри, за всяка сграда по една медицинска сестра.
(2) Медицинските сестри:
1. извършват сутрешния филтър при приемането на децата, установяват
здравословното им състояние и наличие на опаразитяване в присъствие на родителя. При
установяване на признаци на заболяване или опаразитяване не приемат детето и насочват
родителите към личния лекар;
2. организират и провеждат здравно-профилактични дейности за предотвратяване
и ограничаване на рисковите фактори по предварително утвърден със заповед на
директора план;
3. осъществяват комуникация с личните лекари на децата с цел установяване на
особености в здравословното им състояние и редовно извършване на имунизациите;
4. децата със СОП и/ или хронични заболявания са под специално наблюдение на
медицинския специалист в детската градина;
5. водят нужната документация за всяко дете.
6. ежедневно осъществяват контрол на качеството на хранителните продукти и
готовата храна;
7. ежедневно извършват проверка на хигиенното състояние на групите, коридорите,
кухнята и проведените дезинфекционни мероприятия, отразяват резултатите писмено;
8. контролират хигиенните изисквания за поддръжка на дворното пространство и
предприемат необходимите мерки за неговото обезопасяване;
Чл. 114. Медицинските специалисти извършват провеждането на профилактични и
противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на

заразни и паразитни заболявания.
Чл. 115. (1) При заразно заболяване се изолират карантинираните групи и деца.
(2) Не се допуска участие в общи дейности на детската градина и сливане на групи
при обявена карантина.
(3) Осъществява връзка с родителите при всеки конкретен случай за преглед на
детето;
(4) Не допуска видимо болни деца в групите;
(5) Уведомява родителите за консултиране на детето с лекар;
(6) Оказва спешна медицинска помощ съобразно своите компетентности;
(7) Провеждане на закалителен режим:
а/ пролет – лято
б/ есен – зима
Чл. 116. Водене и съхраняване на документацията на здравния кабинет :
• Книга за регистриране на заразните болести;
•

Книга за контакти със остро заразни болни;

•

Книга за санитарното състояние;

•

Дневник за личната хигиена на персонала;

•

Здравни профилактични карти на децата;

•

Списъци на децата от всяка група;

•

Указания за извършване на дезинфекционен и хигиенен режим. Часови
график за разпределението на работата на пом. персонал;

Чл. 117. Медицинският специалист съхранява и вписва в здравно -профилактична
карта на детето данни относно:
1. Извършените от личния лекар имунизации съгласно Имунизационния календар
на Република България;
2. Резултатите от проведените профилактични прегледи;
3. Медицински документи на детето.
(1) Медицинските документи на детето се преглеждат, съхраняват и опазват от
медицинската сестра в здравния кабинет на детското заведение. Те са задължителна
документация, която е на разположение във всеки момент от престоя на детето вдетската
градина и не се изнася извън кабинета.
(2) Мед. сестра изисква от родителите да дадат писмена информация и да
представят мед. документи за всички заболявания и проведено лечение на детето, които
се записват и в личната здравно-профилактична карта на детето.
(3) При отсъствие повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни
паразити.
(4) Деца без посочените по-горе документи не се приемат в групите и в детската
градина
Чл. 118. При възникване на инфекциозно заболяване на дете извън ДГ личният
лекар в срок до 24 часа уведомява мед. специалист за предприемане на
противоепидемични мерки в ДГ.
Чл. 119. За всяка учебна година е изготвен план за здравно-профилактичната
дейност на медицинските специалисти в ДГ.

Чл. 120. Медицинските специалисти извършват консултиране по всички въпроси
със РЗИ - институция, която ръководи методично и контролира дейността на
медицинските специалисти, осигуряващи здравното обслужване на децата в ДГ.
Контролира храненето на децата и хигиената в ДГ.
Чл. 121. (1) Контролът върху изпълнение на задълженията на медицинските
специалисти в ,,Пролет”се осъществява от директора на детската градина.
(2) При нарушения от страна на медицинското лице или отказ за изпълнение на
поставени от директора задачи, директорът писмено информира кмета на общината.
Чл. 122. (1) Детският отдих и туризъм се организира от детската градина в интерес
на децата и със съгласието на родителите при спазване на изискванията на Наредбата за
детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 123. (1) Организирането на ученически екскурзии, зелени училища и др. и
извеждането на децата в учебно и неучебно време се осъществява в съответствие с
изискванията на чл. 3 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
(2) За всяко туристическо пътуване директорът на институцията:
1. Получава информацията надлежно входирана с придружително писмо от
туроператор.
2. Сключва договор с регистриран туроператор, вписан в националния туристически
регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма, с валидна към датата на туристическото
пътуване застраховка „Отговорност на туроператора“.
3. Издава заповед за провеждане на туристическо пътуване.
4. Организира и контролира:
а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата или на
лицата, които полагат грижи за дете, за провеждане на туристическото пътуване;
б) даването на съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или
попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или
в съответното туристическо пътуване;
в) провеждането на инструктаж на учениците и на техните родители, настойници или
попечители или на лицата, които полагат грижи за дете, за безопасност и култура на
поведение по време на туристическото пътуване.
5. Заверява с подпис и с печат списък на децата с данни за трите им имена, дата и
година на раждане и група.
6. Командирова служителите на институцията, определени за провеждането на
туристическото пътуване, съгласно Наредбата за командировките в страната.
Чл. 124. По време на учебната година децата може да участват в организирани
прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, съгласно
чл.20 а от Наредба № 5 за предучилищното образование.
•
Провеждането на организирани прояви, изяви и мероприятия и организираното
посещение на природни обекти се контролира от директора.
•

Определените със заповед ръководители на различни форми на организиран
отдих и туризъм носят персонална отговорност за опазване живота и здравето

на децата от поемането им в сборния пункт, по време на отдиха, до
предаването им на родителите.
•

Провеждането организирани прояви, изяви и мероприятия и организираното
посещение на природни обекти, се осъществява след уведомяване на
XI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКОТО ХРАНЕНЕ:

Чл. 125. Храненето в ,,Пролет”се регламентира от системата за контрол и
безопасност на храните (НАСЕР).
Чл. 126.(1) В детската градина се приготвя храна според изискванията за
рационално хранене и по рецептурник, одобрен от МЗ.
(2) Менюто се изготвя ежеседмично от технолог по хранене от Община Перник.
Чл. 127. Здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в
,,Пролет”се постига чрез:
1. прием на пълноценна и разнообразна храна;
2. достатъчен прием на зеленчуци и плодове;
3. ограничаване приема на мазнини, захар и сол;
4. прием на достатъчно течности.
Чл. 128. Приемането на хранителни продукти от фирмата доставчик е задължение
на касиер-домакина и работещите в кухнята на детската градина.
Чл. 129. (1) Хранителните продукти се съхраняват в подходящо помещение.
(2) Домакинът носи отговорност за правилното им съхранение и спазване срока на
годност.
(3) Учителите /медицинските специалисти в група/ дават заявка ежедневно за брой
присъстващи деца.
(4) Домакинът предава необходимите продукти по требвателния лист на готвача.
(5) Требвателният лист се изготвя и подписва всеки ден от мед. сестра, готвач,
директор, дежурен учител.
(6) Ежедневно се изготвя Заповед за брой деца за хранене за деня.
Чл. 130. Със заповед на директора са утвърдени:
1. инструкция за начина на съхранение на хранителните продукти;
2. инструкция за почистване и дезинфекция на хладилните съоражения;
3. всеки последен петък от месеца се проследява наличността в хранителния склад.
Чл. 131. Работещите в кухнята носят отговорност за съхранението на продуктите,
получени от склада до влагането им.
Чл. 132. Домакинът изработва требвателния лист на база дневна калкулация и го
предава на директора до обяд.
Чл. 133. Готвачът отговаря за количеството, качеството, вида и влагането на
изписаните продукти.
Чл. 134. От храната се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до
4 градуса в продължение на 48 часа.
Чл. 135. Храната се разпределя от готвача под контрола на медицинския
специалист.

Чл. 136. Храната се получава в групите по определен график и се разпределя от
помощник-възпитателя.
Чл. 137. Учителите контролират ежедневно разпределянето и консумирането на
храната.
Чл. 137. Децата се хранят 4 пъти дневно.
Чл. 138. (1) По време на храненето се ползват необходимите съдове и прибори
според възрастта на децата .
(2) Не се допуска смесване на чисти и мръсни съдове
(3) Храната се сервира в индивидуални съдове и прибори в подходящ за
консумация вид, всяко ястие в отделен съд (да не е гореща, да не е студена, почистена от
кости, семки, ядки и пр.).
(4) За храненето на децата се подготвя специална обстановка-покривки, салфетки,
удобно място за всяко дете;
(5) Пом.- възпитателя използва офисите за разпределяне и сервиране на храната и
място за отсервиране.
Чл. 139. Според възрастта се спазват и изискванията за:
1. култура на храненето;
2. самообслужване по време на храна;
3. правила за самостоятелно подреждане.
Чл. 140. Контролът по количеството и качеството на храната се осъществява
ежедневно от директора, медицинските специалисти и учителите по групи.
Чл. 141. Родителите се информират ежеседмично за менюто на децата по дни
писмено, на специално организирани за целта табла.
XII. ТАКСИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
Чл. 142. За посещението на родителите в детската градина родителите ежемесечно
заплащат такси.
Чл. 143. (1)1 Размерът на таксите се определя с Наредбата № 2, за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община
Перник .
(2)За посещение на детски градини родителите или настойниците дължат месечна
еднокомпонентна такса в размер, както следва:
1.За целодневни групи в детските градини се дължи месечна еднокомпонентна
такса – 40.00 лв.
2. За групите за задължителна предучилищна подготовка на деца на 5 и 6 години –
2 лева на ден за храна.
/2/ Размерът на месечната еднокомпонентна такса по ал. 1, т.1 се заплаща с 50 %
намаление за:
1.Деца полусираци.
2. Деца, които не са припознати от бащата и живеят с майката, която няма сключен
брак.
3. Деца на родители студенти - редовна форма на обучение.
4. Деца на родител/и с ТНР от 70 до 90%.
5. При две деца от едно семейство, приети в една детска градина/ясла, месечната
еднокомпонентна такса за второто дете се заплаща с 50 % намаление.

6. При деца близнаци и за двете деца се заплаща месечна еднокомпонентна такса с
50 % намаление.
/3/ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за:
1.Деца пълни сираци.
2. Три и повече близнаци.
3. Деца, чиито родител(и) ползва(т) подпомагане, съгласно чл. 9 от Правилника за
прилагане закона за социално подпомагане (ППЗСП).
4.Деца на загинал(и) в изпълнение на служебен дълг, деца на загинал(и) при
производствени аварии и бедствия.
5.Деца, чиито родител(и) са с над 90 % трайно намалена работоспособност.
6.Деца със заболявания и увреждания с 50 % и над 50 % по решение на ТЕЛК/
НЕЛК.
7. Трето и следващо дете на многодетни родители при условие, че три от децата не
са навършили пълнолетие.
/4/ При отсъствие на дете от детската градина:
1. Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, когато детето отсъства цял
календарен месец и родителите/настойниците представят медицински документ до
края на месеца .
1.1. Медицинският документ , се предава на учителя на групата , в рамките на месеца в
които са направени отсъствията , за да бъдат извинени отсъствията на
детето.Медицинският документ се вписва в Регистъра на медицинските документи на
групата , като се подписват родителят предал документа и учителя приел документа.
2.Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за времето, в което детската
градина не работи, поради аварии, ремонтни дейности и други обективни причини.
3.Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, ако детето не посещава детската
градина/ясла през летните месеци – юни, юли и август.
/5/ т.1.За намаленията по ал.2 и ал. 3, родителите или настойниците подават
декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи
преференцията.
т.2. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса
започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията
Чл.144.(1) Родителите са длъжени да заплащат дължимата такса за посещение на
детска градина и разходи за храна (от 1 до 10 число на месеца , следващ месеца на
задължението) , при работно време на касиера от 07.00 ч. до 15.00 ч
(2)
След десето число на месеца , учителите напомнят на родителите за
дължащите от тях суми . Ако до 15 –то число, родителите не са заплатили таксата,
децата им се отстраняват от детското заведение до заплащане на дължимата такса.
(3)
При забавяне на плащането повече от месец несъбраните суми ще бъдат
принудително събирани от публични изпълнители от Общинска данъчна служба,
съгласно чл.163, ал.3 от ДОПК.
Чл.145.(1)Данните за присъствието на децата за месеца се подават на касиердомакина лично от учителя от поверената им възрастова група, за верността на
които се подписват. Това се извършва само след точно приключване на дневника и
сравняването му със заповедната книга за храна.
(2)При начисляване, събиране и внасяне на такси за детска градина се прилага
процедура, описана във СФУК в ДГ „Пролет ” .
Чл.146. Учителите носят дисциплинарна и материална отговорност за

несъответствие, между данните подадени в заповедната книга за храна, таксов
списък и дневника на съответната група.
Чл.147. Касир-домакина носи дисциплинарна, материална и наказателна отговорност
за несъответствие, между начислените и внесени такси.
Чл.148. (1)Учителите не допускат деца в групата, с неизплатени такси от родителите,
след 15 –то число на месеца.
(2)При неизплатени такси от родители, учителите съдействат на касиера за
своевременното им събиране.
XIII. ФИНАНСИРАНЕ:
Чл.149. (1) ДГ ,,Пролет” работи в условията на делегиран бюджет.
(2) Сградите на детската градина, както и всички материални активи са общинска
собственост.
(3) Финансирането на детската градина става от държавни и местни дейности.
(4) Бюджетът се формира в началото на всяка финансова година.
(5) Директорът е отговорен за правилното разходване на средствата, а всички
работещи за спазване на изискванията за допустими икономии и недопустими
разхищения на консумативи, материали и средства.
Чл.150 Възможности за допълнителни приходи – разработване на образователни
проекти, приходи от базари и дарения.
XIV. БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В
ДЕТСКАТА ГРАДИНА :
Чл. 151. (1) За осигуряване на безопасни условия на обучение и труд при
провеждането на образователна дейност в детската градина и при извършване на трудова
дейност се спазва ПБУВОТ.
Чл. 152. (1) Длъжностните лица в детската градина имат задължения за осигуряване
на безопасни условия на труд, възпитание и обучение на децата.
(2) В детската градина се сформира група за работа по БУВОТ, членовете на която се
избират на общо събрание.
(3) В групата, освен директора има представители на педагогическите специалисти,
медицинския и непедагогически персонал.
(4) Групата организира, ръководи и контролира дейността по осигуряване на
безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд.
(5) Длъжностното лице, назначено със заповед на директора провежда начален и
периодичен инструктаж, с цел лицата, постъпващи на работа да бъдат запознати с
ПБУВОТ, Правилата за опазване здравето и живота на децата, Пропускателния режим в
детската градина, Основните правила по безопасност и хигиена на труда, Изискванията
за работа с електроуреди и на работното място и т.н.
(6) Началният и периодичен инструктаж се провеждат през работно време и се
регистрират в съответната книга за инструктажи.
Чл. 153. Не се допускат на работа лица, които не са инструктирани.
Чл. 154. Директорът на детската градина утвърждава със заповед и контролира
провеждането на различните видове инструктажи, като предварително утвърждава
всички инструкции и правила за работа.

Чл. 155. Директорът носи отговорност за:
1. осигуряване на необходимото обучение и за безопасните условия на труд;
2. организиране на дейности за противопожарна охрана;
3. взаимодействието с отговорните институции и със служителите за медицинска
помощ, за противопожарна охрана и гражданска защита за осигуряване безопасността на
работещите;
4. недопускане на работа на лица със заболявания и състояние, противопоказни на
съответния вид работа;
5. осигуряване на необходимото работно облекло и необходимите лични предпазни
средства;
7. уведомлението по надлежния ред на общинска администрация, РУО, Инспекцията
по труда и социалните грижи, Прокуратурата и Гражданската защита в случаи на тежки
аварии и злополуки;
8. установяването, разследването и регистрацията на всяка станала злополука и
известните му професионални заболявания по ред и начин, определени със закон.
Чл. 156. Всички служителите и работници в детската градина са длъжни да:
(1) Се явяват на работа в състояние, което позволява да изпълняват възложените им
задачи.
(2) Спазват трудовата дисциплина, установения ред и изискванията на нормативните
актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
(3) Се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които могат
да пострадат от техните действия или бездействия.
(4) Се убедят преди започване на работа в безопасното състояние на работното
оборудване, което използват или обслужват.
Чл. 157. Всеки служител е длъжен да уведоми съответните длъжностни лица за
всички повреди и аварии, които създават опасност за тяхното, на децата и на други
служители здраве.
Чл. 158. При какъвто и да е инцидент с дете задължително да бъде уведомяван
директорът, родителите на детето, общинска администрация и РУО.
Чл. 159. В детска градина се „Пролет“ поддържа необходимият минимум от
медикаменти за долекарска помощ. Те се съхраняват в специално определено за целта
място – кабинета на мед. специалист. Достъпът на деца до тях е абсолютно изключен.
Чл. 160. При провеждане на планирани или спешни ремонти, на ремонтни дейности
на уреди, апарати, осветителни, вентилационни, ВиК инсталации и строително-монтажни
дейности в сградата и на двора задължително се спазват всички изисквания за
обезопасяване.
Чл. 161. Работещите в детската градина са задължени да:
1. Поддържат ред на работното си място и при приключване на работния ден, да го
оставят чисто и подредено.
2. Повишават квалификацията си за хигиената на труда и противопожарната охрана.
3. Се грижат за личната си безопасност и безопасността на децата.
Чл. 162. (1) Учителите са длъжни за осигуряват необходимите условия за
безопасност на децата във всеки един момент от престоя им в детската градина.
(2) При възникнала опасност, незабавно да се информира медицинският специалист и
директорът на детската градина за предприемане на спешни мерки.
(3) Да не се оставят децата без контрол под какъвто и да е предлог.
(4) Да не допускат достъп на децата до отворени балконски врати, стерилизатори и

лекарства.
(5) Учителите се грижат за създаване на безопасни условия на възпитание, обучение
и труд вътре в детската градина като:
1. Подсигуряват безопасни материали и играчки за работа с децата.
2. Проследяват какви материали се внасят от децата в групите и дали те не са опасни
за децата.
3. Поставят на безопасно място остри и чупливи материали.
4. Не поставят върху дидактическите шкафове тежки предмети.
5. Спазват хигиенните изисквания за създаване на добър миклоклимат в групата
(осветление, отопление, проветривост, влажност на въздуха).
6. Отразяват в тетрадката за ремонти за съществуващи проблеми в помещенията на
детската група (ВиК, счупени стъкла, балатум и др.).
7. Учителите носят пряка отговорност за безопасността в детската група и при
организирани дейности извън детската градина.
Чл. 163. Помощник-възпитателят в детската група се грижи за създаване на
безопасни условия на възпитание, обучение и труд вътре в групата като:
1. спазва хигиенните и безопасни изисквания за работа в детската градина;
2. съхранява под строг контрол почистващите и дезинфекционните химически
препарати;
3. прави мокро забърсване на пода в групата, когато децата не са в движение;
4. поставя съдовете изцедени и в изключен стерилизатор;
5. при ползване на стерилизаторите спазва инструкциите и отразява времетраенето в
тетрадка;
6. изважда съдовете от стерилизатора само при изключено положение;
7. при забърсване на прозорците и сваляне и закачане на пердета и щори, ползва стълби и
се грижа за своята безопасност;
8. не предприема самоволни действия, за които нямат задължение и необходимата
подготовка, напр. подмяна на електрически крушки;
9. при почистване на двора сигнализира за счупени уреди;
10. боклукът от групите се изхвърля преди напускане на работната смяна;
11. периодично проверява състоянието на всички легла, столове, шкафове и др.
инвентар и при нужда търси начин за отстраняване на повредите;
12. носи отговорност за живота и здравето на децата до завръщане на учителите,
когато те отсъстват за кратко/ физиологична почивка;
13. осигурява необходимия минимум резервна вода за битови и питейни нужди.
Чл. 164. За извършване на дейности по осигуряване безопасни условия за
възпитание, обучение и труд в детската градина се водят следните документи:
1. Книги за инструктаж – начален и периодичен, извънреден.
2. Дневник за регистриране, отчитане и анализиране на злополуките или бланки за
същото.
3. Дневник за регистриране проверките на контролните органи.
Чл. 165. (1) Пропускателният режим в ДГ,,Пролет” се осигурява чрез специално
разработени за целта и утвърдени от директора правила за достъп в сградите и дворните
пространства.
(2) Правилата се поставят на видно място и работещите и родителите се запознават
с тях срещу подпис, като по този начин се създават условия за безопасността на децата,
опазване имуществото на детската градина и други нарушения на обществения ред.

(3) Не се допуска влизането на външни лица без разрешение на директора надетската
градина.
(4) Забранява се пушенето на територията на ДГ и двора, внасянето на горивни и
запалителни материали,огнестрелно оръжие и други предмети, които могат дапричинят
нараняване.
Чл. 166. Всеки работещ в детската градина е длъжен незабавно да подаде
първоначална информация до РУП на МВР – гр. Перник; Дирекция „Социално
подпомагане”, отдел „Закрила на детето” и директора, в случай че установи, че има дете
жертва на насилие или в риск от насилие или при кризисна интервенция на територията
на детската градина.
Чл. 167. (1) Включването на обекта под охрана със СОТ се извършва от помощник
възпитателите в 19.00 ч. или по- късно, след издаването на всички деца, след като
установят че, са предадени на родителите всички децата, затворени са всички прозорци
на занималните, кабинетите и са изключили са ел. уреди от ел. мрежата, затворили са
крановете на чешмите, климатиците и в помещенията няма деца или други лица.

XV. УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
Чл. 168. Участници в предучилищното образование са учителите, децата и техните
родители.
Деца
Чл. 169. (1) Децата имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
4. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
Чл.170. (1) Детска градина „Пролет“
самостоятелно разработва и
прилага цялостни политики за:
1. подкрепа за личностно развитие на детето;
2. изграждане на позитивен организационен климат;
3. утвърждаване на позитивна дисциплина;
4. развитие на общността в детската градина.
(2) Изграждането на позитивен организационен климат се осъществява в условията
на сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички
участници в процеса на предучилищното образование.
(3) При работата с децата, детската градина основава дейността си на принципа на
позитивната дисциплина, която се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване
на детето, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на
възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
(4) При работата с децата детската градина основава дейността си на принципа на
превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.
Чл. 171. (1) Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща
психологическа среда в детската градина е израз на общата воля и координираните
усилия на всички участници в образователния процес.
(2) Основен принцип при изграждането на институционалната политика за
противодействие на тормоза и насилието е прилагането на цялостен подход, полагане на

координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието и
създаване на по-сигурна среда в образователната институция.
(3) Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се разработват
въз основа на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование и на алгоритъм за неговото
прилагане, с който са запознати родителите на родителски срещи, а работещите в
детската градина- на общо събрание утвърдени със заповед от министъра на
образованието и науката.
Чл. 172. Детската градина създава условия за спазване на правата на детето.
Чл. 173. Директорът на детската градина съдейства за реализирането на
институционални политики за противодействие на тормоза и насилието чрез Правила за
недопускане на тормоз и насилие в детската градина и прилагането на цялостен подход,
полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и
насилието и създаване на по-сигурна среда в образователната институция.
Чл. 174. (1) Директорът на детската градина организира, координира и контролира,
участва в предприемането и изпълнението на ефективни мерки за предотвратяване на
всички форми на дискриминация в детската градина от страна на педагогически
специалист или лице от непедагогическия персонал или от друго дете или родител.
(2) Поставя на достъпно място текста на закона, както и всички разпоредби от
вътрешните правила, отнасящи се до защитата от дискриминация.
(3) С оглед осигуряване на превенция и гарантиране на правата и интересите на
децата, запознава срещу подпис и следи за изпълнението на разпоредбите на Етичния
кодекс на работещите с деца.
Чл. 175. При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането
на дейностите по преодоляване на проблемното поведение на детето и за справяне със
затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната
среда, директорът на институцията писмено сигнализира дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящия адрес на детето за предприемане на действия при
необходимост при условията и по реда на Закона за закрила на детето.
Чл. 176. (1) Педагогическите специалисти, всички работещи и родителите на децата,
посещаващи детската градина са задължени да не:
1. разпространяват информация за децата от персонален характер, която би могла да
наруши правата на детето и човешките права;
2. нарушават правата на детето и правата на работещите в детската градина, да
унижават личното им достойнство, да прилагат форми на физическо и психическо
насилие върху тях.
(2) При наличие на информация/съмнения за малтретиране или наличие на друг риск
за детето или при установени индикации, че дете се нуждае от закрила, незабавно се
уведомява директорът на дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за
закрила на детето или Министерството на вътрешните работи и се оказва пълно
съдействие за предприемане на подходящи мерки за своевременно предотвратяване на
риска. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка
с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с
професионална тайна.
Чл. 177. (1) Детската градина има етичен кодекс на общността, който се приема от
педагогическия съвет с участието на представители на обществения съвет и е
задължителен за всички участници в образователния процес.

(3) Етичния кодекс на общността е поставен на достъпно място на входа на детското

заедение, за сведение и изпълнение.
Чл. 178. Работещите в детската градина са длъжни да спазват етичния кодекс на
детската градина и на общността.
Чл. 179. Етичният кодекс на ДГ „Пролет“ представя стандартите за етично
поведение на работещите с деца в сферата на образованието както правилата за
поведение, за формиране на организационна култура, спомагаща за утвърждаване на
доброто име на заведението в образователното пространство и повишаване
общественото доверие н професионализма и морала на неговите служители.
Чл. 180 Етичният кодекс има за цел:
- Да се представят основните ценности и принципи, които работещите с децатрябва
да знаят и спазват в своята практика;
- Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата
им дейност;
- Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на
етични дилеми, които срещат в своята практика
- Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към
семейството, помежду им и към обществото.
- Да съдейства за осъществяването на образователната мисия и стратегия на
детското заведение, чрез стимулиране развитието и утвърждаването на етични норми и
отношенията между участниците в образователния процес.
(2) Етичният кодекс се поставя на видно място в сградите на детската градина.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на детската градина.
Чл. 181. Детската градина предоставя условия за равен достъп до образование за
децата и чрез осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда, достъпност на
информацията и комуникацията, достъп до учебното съдържание, разумни улеснения,
технически средства, специализирано оборудване и специализирана подкрепяща среда,
дидактически материали, методики и специалисти.
Чл.182. Детска градина „Пролет“ създава условия за екипна работа между учителите
и другите педагогически специалисти, в т.ч. за обсъждане на проблеми и обмяна на добри
практики при работата им с едни и същи деца с цел повишаване ефективността на
педагогическите подходи.
Чл. 183. (1) Децата се поощряват с морални и с материални награди за високи
постижения в предучилищното образование, в заниманията по интереси и за участие в
конкурси и състезания за деца от предучилищна възраст.
(2) Наградите за деца на детска градина „Пролет“ са грамоти и предметни награди.
(3) Директорът на детската градина след решение на педагогическия съвет със
заповед учредява награди за децата, в която се определят конкретни критерии. Наградите
се връчват по тържествени поводи или на специално организирани събития .
 Родители:
Чл.184. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската
градина се осъществяват чрез:
•
индивидуални консултации ;
•
консултации с директора ;
•
родителски срещи – в началото на учебната година, до 30. IX.;
•
присъствие и участие на родителите в процеса на ПО;
•
писмени и/или електронни форми за комуникация: афиши,

съобщения, анкети, сайт на детската градина
•
родителски информационни табла във всяка група.
(1) Родителите присъстват и участват в живота на децата в детската градина при
провеждане на :
- празници и тържества на групата; на детската градина;
- спортни и културни дейности;
- открити педагогически практики;
- организиране на отдих и туризъм;
- обогатяване на материалната база и образователната среда.
(2) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина
„Еделвайс“се осъществява чрез родителския актив на всяка група,който се състои от
трима родители и се избира на родителска среща.
(3) Протоколите от избора на родителските активи се вписват в дневника за входяща
кореспонденция на детската градина, а имената на членовете на родителския активв дневника на групата.
Чл. 185. Родителите имат следните права:
(1) Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на
децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за
приобщаването им към общността;
(2) Да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите и с другите
педагогически и медицински специалисти по въпроси свързани с отглеждането,
социализацията, обучението и възпитанието на детето. Да уведомяват ръководството за
проблеми свързани с отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на
детето;
(3) Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се
решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
(4) Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина;
(5) Да се запознаят с условията, при които се отглеждат, възпитават и обучават и
социализират децата.
(6) Да докладват на директора своевременно за констатирани нарушения и
инциденти.
(7) Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието
на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и
за приобщаването им към общността;
(8) Да се запознаят с програмната система на Детска градина „Пролет“;
(9) Да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на детската градина
Чл. 186. Родителите имат следните задължения:
( 1) Да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно
образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие
на детето- писмено с мед. документ или молба по дом. причини;
(2) да изпълняват препоръките и насоките на педагогическите и медицинските
специалисти;
(3) редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската
градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата в градината;
(4) да спазват Правилника за дейността на детската градина и Етичния кодекс на
общността. Да не влизат в саморазправа с персонала, да използват груб и неетичен тон.
(5) да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от

изграждането на умения за учене през целия живот;
(6) да участват в родителските срещи;
(7) да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг
педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
(8) да уведомяват учителите и медицинската сестра за заболявания на децата;
(9) да спазват охранителния, пропускателния режим в детската градина и
Правилата за достъп;
(10) Родителите декларират писмено информирано съгласие в следните случаи:
1. участие на децата в допълнителни дейности, които не са дейност на детската градина
и в занимания по интереси;
2. провеждане на дейности с децата извън територията на детската градина;
3. посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени,
културни и научни институции в населеното място на детската градина;
4. участие на децата в туристически пътувания с обща цена, инициирани от детската
градина;
5. за организиране на пътуването на децата, подлежащи на задължително
предучилищно образование и живеещи в населени места без детска градина.
6. снимане и публикуване на снимки и видео на децата;
7. Участие на децата им в дейности по интереси.
8. осъществяване на обща подкрепа за преодоляване на проблемното поведение на
детето и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и
в институционалната среда;
9. извършване на ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие
в предучилищното образование на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца при
постъпване за първи път на детето в детската градина.
(11) Писменото информирано съгласие на родителите се получава по следния ред:
1. учителят на групата предоставя на родителя декларация по образец, утвърден от
директора на детската градина или в нормативен акт;
2. учителят на групата информира родителя по подходящ начин за конкретния случай;
3. родителят декларира своето решение в срок до 3 дни от получаването на
декларацията.
4. учителите съхраняват декларациите в групите до края на учебната година, за която се
отнасят.
Чл. 187. Родителите предоставят декларация при учителите с данни за дневника.
При промени в данните, родителите са длъжни своевременно да представят нова
декларация при учителите
Чл. 188. Родителите водят децата си чисти, спретнати и здрави.
(1) Родителите са длъжни при довеждане на детето да уведомят учителката и мед.
сестра за особености в здравословното състояние или неразположение на детето,
настъпило у дома - повръщане, разстройство, обриви, температура. При по-сериозен
характер да не водят детето в групата;
(2) Да следят стриктно за профилактика на опаразитяване на децата – своевременно
да предупредят служителите в детската градина и да съдействат за бързото
обезпаразитяване;
(3) Да не допускат внасянето на опасни играчки, пари, лекарства, предмети от дома,
с които могат да нанесат вреда на себе си и други деца.
(4) Да проверяват ежедневно раниците и дрехите на децата за опасни предмети и

лекарства.
Чл. 189. Родителите спазват
дневната организация на педагогическо
взаимодействие в детската градина.
(1) Оказват помощ на учителите и медицинските сестри за адаптацията на детето,
при постъпването в детската градина или ясла;
(2) Присъстват на родителски срещи и срещи с ръководството на детската градина;
(3) Подпомагат децата при усвояване на учебни умения, интересуват се за мястото
на своето дете в детската група;
(4) Родителите нямат право да престояват на площадката на групата, както и да
водят продължителни разговори с учителката;
Чл. 190. Забранено е родителите да влизат в саморазправа с деца, с персонала, с
други лица в района на детската градина; да вземат децата от детската градинав нетрезво
състояние. Родителите нямат право да накърняват с поведението си авторитета и
достойнството на директора, учителите и обслужващия персонал.
 Педагогически специалисти и помощник-възпитатели:
Чл. 192. (1) Учителите, директорите, които изпълняват норма преподавателска
работа, са педагогически специалисти.
(1) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции, свързани с
обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно
развитие на децата в детската градина.
Чл. 193. За длъжността “учител” се изисква диплома за завършена степен на
висшето образование “бакалавър”, “магистър” или “специалист”.
(1) Условията и редът за заемане на длъжността “учител” се определя съгласно
ДОС за учителска правоспособност и квалификация.
(2) Учителските длъжности са:
1. „учител“;
2. „старши учител“;
3. „главен учител“.
(2) Педагогическите специалисти имат следните права:
• да бъдат зачитани правата и достойнството му;
• дължи се почит и уважение от децата, родителите, административните
органи и обществеността.
• да определя методите и средствата за провеждане на образователния
процес съобразно принципите и целите на ПУО;
• да участва във формирането на политиките за развитие на детската
градина;
• да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на
служебните си задължения;
• да повишава квалификацията си;
(3) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
• да осъществяват обучение и възпитание на децата в съответствие с
държавните образователни стандарти;
• да опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес
и на други дейности, организирани от институцията;
• да зачитат правата и достойнството на децата и другите участници в
предучилищното образование и да сътрудничат и партнират със

заинтересованите страни;
• да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за
организационно развитие на съответната институция и специфичните
потребности на децата, с които работят с цел подобряване качеството на
образованието им.
Чл. 194. Учителят има следните основни функции:
(1) Планиране. Подготовка на образователния процес.
- планира възпитателно-образователната дейност ;
- подбира и планира адекватните методи, средства, материали, инструментариум за
реализиране на конкретната образователна дейност;
- изготвя годишно, седмично и месечно разпределение на учебния материал;
- планира диагностичната дейност, свързана с развитието на децата;
- отразява преподавания материал в дневника.
(2) Провеждане на образователно – възпитателна работа.
- определя конкретните образователно-възпитателни цели и с оглед на тяхното
постигане подбира и използва подходящи образователни стратегии и методи, които да
създават условия за оптимален резултат в конкретната ситуация, а също и да отговарят
на различните образователни потребности на децата;
- реализират вътрешнопредметни и интегративни връзки;
- осигуряват предпоставки за развитие на детското творчество.
(3) Проследяване на постиженията и развитието на децата и запознава своевременно
родителите с мерките за повишаване на н.детските компетенции.
- установява равнището на развитие на детето и степен на овладяване на
образователното съдържание от различните образователни направления на базата на
ДОС.
(4) Организационни функции.
- води установената задължителна документация;
- организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията
към неговата работа.
(5) Организира, поддържа и обновява
образователната среда в групата и в
детската градина.
(6) Носи отговорност за опазване живота, психическото и физическо състояние на
децата
(7) Обучава и учи децата за спазване на правилата за безопасност при работа с
различни материали и предмети и правилата по безопасност и култура на движението.
Чл. 195. Учителят е длъжен да познава и спазва основните нормативни документи:
ЗПУО, КТ в частите му, регламентиращи неговите права и задължения, Конвенцията за
правата на детето, Конвенцията за правата на човека, нормативни актове и Наредби,
свързани с работата му, ПБУВОТ, типовата длъжностна характеристика.
Чл. 196. Учителите работят за придобиване на съвкупност от компетентности –
знания, умения и отношения по образователните направления, необходими за успешното
преминаване на детето към училищното образование.
Чл. 197. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на
усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите и медицинските
специалисти в детската градина за ефективно изпълнение на изискванията на
изпълняваната работа и за кариерно развитие.
(1) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават
квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване

резултатите и качеството на подготовка на децата.
Чл. 198. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се
извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни
организации.
(1) Повишаването на квалификацията се измерва чрез система от
квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от
квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута
и професионалното развитие на учителите.
(2) Да повишават квалификацията си по програми на организациите не по-малко от
48 академични часа за всеки период на атестиране.
(3) Квалификацията може да се организира и от детската градина чрез обмяна на
добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми.
Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не
се присъждат квалификационникредити.
(4) Детската градина осигурява условия за повишаване на квалификацията в не помалко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Чл. 199. Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио
постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата
длъжност.
(1)
Професионалното портфолио включва представянето на постигнатите
резултати и професионалното развитие.
(2) Портфолиото на педагогическите специалисти съдържа:
• Общи данни – име, образование, допълнителни квалификации;
•

Документи за практическото приложение на усвоените знания и
придобитите умения;

•

Материали, представящи постиженията на педагогическия специалист;

•

Материали от участие в професионални форуми.

(3) Подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист ;
(4) Атестирането учителите се извършва на всеки 4 години от атестационна
комисия, определена от директора, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния
състав задължително се включват представители на работодателя, на регионалното
управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите
и другите педагогически специалисти.
(5) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна
година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените документи и други
материали.
(6) Професионалното портфолио се изготвя в електронен вариант и на хартиен
носител.
Чл. 200. (1) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не
може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа на деца, с които работи в
детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата.
(2) При установяване нарушение на ал. 1, педагогическите специалисти носят
дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Чл. 201. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от
реабилитацията;
2. е лишено от право да упражнява професията;
3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на
децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването
съгласувано с министъра на образованието и науката.
Чл. 202. (1)ДГ ,,Пролет” има за свой основен приоритет осигуряването на широка
обществена подкрепа.
(2) Взаимодействието със социалните партньори на детската градина включва:
- останалите детски градини в гр.Перник
- Седмо основно училище „Георги Раковски“ ; Дванадесето основно училише
,,Васил Левски”
- Читалище „ Съзнание -1922”/ библиотека;
- Картинна галерия;
- Исторически музей;
- Общностен център и ЦСРИ
Чл. 203. Работата със социалните партньори се координира от директора и има за
цел да популяризира постиженията на децата и техните учители.
XVI.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
Чл. 204. (1) Орган за управление и контрол на детската градина е директорът.
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.

(3) Директорът на общинска детска градина организира и контролира цялостната
дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на директорите,
учителите и другите педагогически специалисти.
Чл. 205. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава
административни актове.
(2) Функциите на заместник-директорите се определят от директора.
Чл. 206. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни,
той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор,
а при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от
институцията.
(2) Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от кмета на общината.
(3) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, общинският
кмет сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността
„директор“.
Чл. 207. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни
педагогически въпроси в детската градина е педагогическият съвет.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически
специалисти .

(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет и носи
отговорност за изпълнението на неговите решения.
(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да
участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинските лица,
които обслужват детската градина, както и други лица.
(5) Директорът на детската градина, в качеството си на председател на
педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на
настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно
най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.
Чл. 208. (1) Педагогическият съвет в детската градина:
1. приема стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години с приложени
към нея: план за действие и финансиране и програмна система като част от стратегията
за развитието на детската градина;
2. приема правилник за дейността на детската градина;
3. приема годишния план за дейността на детската градина;
4. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
5. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата
от уязвими групи;
6. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
7. прави предложения на директора за награждаване на деца;
8. определя символи и ритуали на детската градина и други отличителни знаци;
9. запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите за неговото
изпълнение;
10. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда
нивото на усвояване на компетентности от децата и предлага съвместни мерки между
учителите с цел подобряване на образователните резултати;
11. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Документите по ал. 1 т. 1-6 се публикуват на интернет страницата на детската
градина.
(4) За всяко заседание се води протокол в книга за заседанията на ПС от
Секретар на ПС, избран на първия за учебната година съвет.
XVII. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ
Чл. 209. (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование
се създават, обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен стандарт
за информацията и документите – Наредба № 8 от 11.08.2016 г.

(2) Детската градина издава следните документи в съответствие с изискванията на
ДОС за информацията и документите:
1. Удостоверение за задължително предучилищно образование.
2. Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно
образование.
Чл. 210. (1) Издадените документи и техните дубликати се регистрират в съответните
книги за регистриране на издадените удостоверения или на издадените дубликати на
удостоверения или в електронен формат с идентична информация.
(2) Издадените документи, отнасящи се до децата, се предават на родителите срещу
подпис.
Чл. 211. Документите, издавани или водени от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, се попълват на български книжовен език.
Чл. 212. Със заповед на директора се определят длъжностните лица за воденето и
съхранението на задължителната документация в детската градина.
Чл. 213. Контрол по изпълнението на държавните образователни стандарти за
информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование
осъществява директора на ДГ ,,Пролет”.
Чл. 214. (1) Детска градина „Пролет“ е администратор на лични данни по смисъла на чл.
3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
(2) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели,
обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват
допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
(3) Личните данни се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител.
(4) Директорът, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да
осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от
посегателства, загуба или промени.
(5) Обработващият личните данни, определен със заповед на директора, е задължен
да осъществява защита на личните данни при обработването и осъществяването на
достъпа до тези данни, като осигури защитата на личните данни, сигурността и
конфиденциалността на информацията.
(6) При ръчното обработване на личните данни, лицата се задължават да
предприемат надлежни мерки, за да се предотврати непозволен достъп или разкриване,
промяна, унищожаване или случайна загуба.
(7) Администраторът и обработващите данните, не носят отговорност ако
родителят/работникът/служителят сам е оповестил публично личните си данни/данни на
детето на трети лица.
Чл. 215. Личните данни на децата се обработват и съхраняват съгласно Политиката
за защита на личните данни.
Чл. 216. (1) Лицата по чл. 240 са задължени да:
1. Обработват личните данни законосъобразно и добросъвестно.
2. Събират личните данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не
обработват личните данни допълнително, по начин несъвместим с тези цели.
3. Отразяват личните данни точно и при необходимост да се актуализират.

4. Заличават или коригират личните данни, когато се установи, че са неточни или
непропорционални по отношение на целите за които се обработват.
5. Поддържат личните данни във вид, който позволява идентифициране на
съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите.
(2) Горепосочените лица за водене на регистър се задължават да гарантират
надеждност на обработването, като осигурят технически и организационни мерки за
защита на личните данни срещу:
1. Случайно или незаконно разрушаване.
2. Незаконно разкриване или достъп.
3. Случайна загуба или промяна.
4. Нерегламентирано изменение или разпространение, както и всички други
незаконни форми на обработване.
5. Незаконно копиране, изнасяне и разпространяване.
6. Изтриване (унищожаване) преди изтичане на необходимия срок за съхранение,
съответстващ само на целите, за които те са събрани и се обработват.
Чл. 217. (1) Директорът на детската градина предприема ефективни мерки за
предотвратяване на всички форми на дискриминация в детското заведение от страна на
лице от педагогическия или непедагогическия персинал или от децата и родителите.
XVIII. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

Чл. 218. (1) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската
градина и за граждански контрол на управлението ѝ.
(2) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един
представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на
деца от съответната институция.
(3) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано
от директора на детската градина.
(4) На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират
и резервни членове на обществения съвет.
(5) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
Чл. 219. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно,
като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на детските
градини участва и представител на настоятелството.
(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на
институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите,
на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл. 220. (1) Директорът на детската градина има право да присъства на
заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички
сведения и документи, необходими за дейността му.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на
обществения съвет за свикването му.
Чл. 221. Общественият съвет в детската градина:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на
директора за изпълнението ѝ;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програма за
предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи и при
обсъждане на избора на униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз
основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската
градина;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на
капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на
делегиран бюджет;
5. 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;
6. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по
реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
7. съгласува избраните от учителите познавателни книжки;
8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си
констатира нарушения на нормативни актове;
9. участва в създаването и приемането на етичния кодекс на общността в детската
градина.
XIX.
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ:
Чл. 222. (1) За целите на дейността си ДГ,,Пролет” разполага с изградена и
подържана материално-техническа база.
Чл. 223. (1) Физическата среда в занималнята и допълнителните помещения се
организира, съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата и в подкрепа
на детското развитие.
(2) Във всяка занималня се обособяват кътове/ателиета за занимания и игри с
малки групи деца /подгрупи, организирани по формален признак по инициатива на
учителите или по избор на децата.
(3) Предметно-дидактичната среда в детската група е необходимо да отговаря на
следните характеристики:
- интересна и привлекателна;
- развиваща и стимулираща;
- гарантираща възможности за избор;
- съобразена с конкретното образователно съдържание за деня.

(4) Отговорност за опазването на материалната база носят всички работещи в
детската градина.
(5) Материално-отговорно лице е касиер-домакина
Чл. 224. Работещите в детската градина и децата имат право да ползват
безпрепятствено и по предназначение наличната МТБ.
Чл. 225. (1) Работещите и родителите са длъжни да опазват материалната база на
детската градина.
Чл. 226. (1) Детска градина ,,Пролет” работи в условията на делегиран бюджет.
(2) Сградите на детската градина, както и всички материални активи са общинска
собственост.
(3) Финансирането на детската градина става от държавни и местни дейности.
(4) Бюджетът се формира в началото на всяка финансова година.
(5) Директорът е отговорен за правилното разходване на средствата, а всички
работещи за спазване на изискванията за допустими икономии и недопустими
разхищения на консумативи, материали и средства.
Чл. 227. Възможности за допълнителни приходи са разработване на образователни
проекти, приходи от базари и дарения.

XX. ДЕЙНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
Чл. 228. Качеството на образованието е степента на съответствие на
образователните услуги с:
1. нормативните изисквания в образованието;
2. очакванията на деца, родители, работодатели;
3. очаквания на заинтересованите страни.
Чл. 229. Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно
развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и
внасяне на подобрения в работата на детската градина.
Чл. 230. Управлението на качеството в детска градина ,,Пролет” се осъществява
съгласно изискванията на ЗПУО.

XXI. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ,,Пролет” ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Чл. 231. С оглед опазване живота и здравето на децата, техните семейства и
персонала следва във всяка детска градина:
1. Да се осигурят условия да остане максимално безрискова среда. Това
означава да продължат да се спазват изискванията за учестена дезинфекция и да

предприемат мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително
чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата;
2. Да се изпълняват стриктно здравните правила и протоколи при всеки един
случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
3. Да продължи и да се засили взаимодействието с родителите през периодите
на преустановяването на присъствието съобразно решенията на областните кризисни
щабове;
4. Да се използват пълноценно всички възможности за обща и допълнителна
подкрепа за децата, които продължително не са посещавали детска градина, както и за
подкрепа на децата в задължителна предучилищна възраст с установен висок риск от
COVID-19;
5. Да се осигурят условия за поддържане наположителен психоклимат,за
намаляване на факторите на напрежение и стрес и за предотвратяване на
дезинформацията.
Чл. 232. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията:
А. Задължителните меркиза ограничаване на рисковете от разпространение
на вируса включват:
1. Спазване на общите здравни мерки.
2. Намаляване на средата на взаимодействие.
В рамките на детската градина ограничаването на средата на взаимодействие е
възможно само частично. Отчитайки възрастта на децата и спецификата на процеса на
взаимодействие е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция и да
се гарантира липсата на физическо взаимодействие вътре в група, затова като
задължителен

модел

следва

да

се

приложи

стратегията

на

дистанция

(невзаимодействие) между децата и персонала от отделните групи.Прилагането на
тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на
взаимодействие да се приема само групата, в която то се обучава, респ. да се ограничи
броят на децата/персонала, подлежащи на карантина.
Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина, освен
ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата. Не се допускат и
контакти на член от персонала на детската градина с повече от една група. Предвид
спецификата на работата в детските градини следва да е ясно, че:
 спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на
една група не е възможно;

 физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 физическата дистанция е задължителна между персонала на отделни групи;
 физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на
детската градина.
3. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
Носенето на маска или шлем е задължително:
 в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета,
стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителската стая,
административните помещения)– от директор, всички учители, другите педагогически
специалисти, медицинските лица, помощник-възпитатели, административен персонал в
т.ч. и от външните за институцията лица;
Детските градини осигуряват маски или шлемове за учителите, помощниквъзпитателите, другите педагогически специалисти и медицинските лица. Носенето на
защитни маски за лице се препоръчва пред носенето на шлемове.
4. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
Извършва се ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички
критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление,
парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на
потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да
се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на
всеки час съгласно указание на РЗИ.
Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се следи за
изразходването и своевременно осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за
подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и да се осигурява регулярно изхвърляне
на боклука.
Съгласно чл. 27 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към
детските градини разпространението на заразни заболявания в детската градина се
предотвратява чрез:
 минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в
отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички
помещения често за поне 10 мин на всеки астрономически час в работния ден;
 ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите
и ежемесечно на дюшеците (матраците);

 термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо
изглаждане с гореща ютия;
 ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода
и сапун на играчките, масите, и при необходимост на столовете, леглата и стените; при
дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за
предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на
дезинфекцираните повърхности и предмети;
 неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните; при
извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи се използва
отделна престилка, като след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите
задължително измиват и дезинфекцират ръцете си;
 задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване
на тоалетната;
 дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба.
Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и
химиотермодезинфекция след всяка употреба.
 използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;
 ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.
Освен изброените допълнително се осигурява:
 почистване на други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти
дневно;
 недопускане да се внасят стоки и предмети от родителите в детската
градина/ясла;
 недопускане да се използват плюшени играчки;
 играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва
да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
 изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват
и дезинфекцират;
 дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж
дневно;
 храната

се приготвя на място в детската градина в обособения към нея

кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните

5. Засилена лична хигиена и условия за това:
 осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение,
както и в тоалетните за всички деца и работещи;
 създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след
посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне;
 доколкото е възможно елиминиране на навиците, свързани с докосване на
лицето, носа, устата и очите.
6. Приемът на деца в детските градини
Приемът в детската градина се извършва през допълнително обособени
входове към групите, като не се допуска влизането на придружителите на децата в
сградата на детската градина.
Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго
упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални
предпазни средства – маска/шлем, като в случай на констатиране на признаци на
заболяване детето не се приема. От момента на влизане на детето в сградата на
детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на
дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е препоръчано от личния му лекар.
Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да
носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си
преди влизане.
При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска
градина/яслена група, същите се приемат в детската градина след представяне на
необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните
изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, при
отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за
чревни паразити.
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители
и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са
преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за
липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е
известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно
заболяване през последните 14 дни.

Чл.233. Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите:

 да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава
детска градина;
 да подготвят предварително необходимите документи за прием;
 да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и
да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично
здраве по време на реадаптацията на детето им;
 да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и
обратно винаги, когато това е възможно;
 при необходимост да изчакат на нужното разстояние, за да се предотврати
струпване;
 да не ги водят в детската градина, когато забележат признаци на заболяване
и/или измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса;
 да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на
детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно да
спазват изискванията за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице;
 да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка
на лекуващия/личния лекар на детето.
Чл. 234. Създаване на организация и спазване на правилата във връзка с
епидемията:
 разпределяне на отговорностите в екипа на детската градина и на задълженията
на всеки от персонала;
 осигуряване на сутрешен филтър за прием на всеки вход;
 запознаване на персонала, децата, семействата и на външните посетители със
здравните изисквания;
 създаване на навици за миене на ръцете за това как най-добре да мият ръцете
си(придружаване на децата и даване на насоки, когато е необходимо), като преди това
им се покаже как и кога става това (задължително при пристигането в детската градина,
при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на
тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане
у дома). Измиването е с топла вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно
изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба;

 използване на подходящ дезинфектант за ръце, когато дете/лице не е в близост
до топла вода и течен сапун. Възможно най-бързо след това измиване наръцете с топла
вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при
невъзможност за измиване с топла вода и сапун, като се извършва под стриктен контрол
от страна на персонала и в последствие ръцете на детето се измиват при първа
възможност);
 организиране на дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни
на по-малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни
активности;
 изготвяне съвместно с медицинското лице на протокол за почистване и за
дезинфекция;
 определяне на броя на необходимите материали за спазване на здравните
изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на
ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и
осигуряване на тези материали редовно и в необходимите количества;
 осигуряване на резерв от маски за децата;
 подреждане на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени
кътове, които да се ползват от малък брой деца;
 ограничаване на близката комуникация между учители и на едновременния
им престой в общи помещения;
 организиране на работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група
и с един и същи персонал, което да предотврати контакта между децата от различните
групи;
 предварително уточняване между детската градина и съответната РЗИ при
съмнение или случай на COVID-19 на имената, телефоните за връзка и електронните
адреси налицата за контакт в двете институции;
 създаване на организация за хигиенните и за дезинфекционните дейности и
запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и за
правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови
за употреба, съгласно издадените от Министерството на здравеопазването разрешения
от медицинското лице в детската градина.
Чл.235. Максимално ограничаване на контактите между децата от различни
групи при осъществяване на дейности по обща подкрепа, както и на дейностите по чл.

19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (педагогически дейности,
които не са дейност на детската градина, организирани при заявено желание на
родителите и срещу заплащане).
 При провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на
дейности по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование не се
допуска смесване на деца от отделни групи.
 Тъй като в настоящата ситуация е от съществено значение в най-висока степен
ограничаването на достъпа на външни лица в детските градини, е препоръчително
провеждането на дейности по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното
образование да бъде преустановено или сведено до минимум.
 Другите педагогически специалисти в детските градини (психолози, логопеди
и ресурсни учители) продължават да изпълняват своите задължения при спазване на
всички противоепидемични мерки – дезинфекция, използване на лични предпазни
средства и когато това е възможно, спазване на физическа дистанция.Теорганизират
индивидуалната и/или групова работа с децат апри осигурени строги санитарнохигиенни условия. Работата с дете или с група е с продължителност 30 минути на ден и
се провежда при всяка възможност на открито или в специално помещение. При работа
с група не се допуска събирането на деца от различни групи в детската градина.
Допустима е групова работа само с деца от една и съща група. При невъзможност с
децата се организира индивидуална работа.
 Между отделните деца/групи в работното помещение се осигурява
времетраене от поне 20 минути. След приключване на работата с всяко дете/група
помещението се проветрява, дезинфекцира се работното пространство и всички
контактни повърхности.
 След работата с всяко дете/група използваните материали се дезинфекцират, а
когато това е възможно се измиват с топла вода и сапун.
 Педагогическите специалисти носят лични предпазни средства (маски) през
цялото време на престоя в сградата на детската градина.

Б. Мерки:

 използване на обособено помещение, в което да се сменят с работните обувки
и дрехите, с които идват отвън всички членове на екипа на детската градина;

 провеждане

на

възможно

най-много

дейности

на

открито,

когато

метеорологичната обстановка позволява това;
 ограничаване на влизането на външни лица в двора на детската градина и в
близост до входа;
 допускане на придружители на деца със СОП в детската градина при спазване
на изискванията за носене на защитна маска за лице, за физическа дистанция и за
дезинфекция;
 разделяне на двора и обособяване на зони за отделните групи;
 осъществяване на комуникацията в електронна среда (по телефон, електронна
поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват
изискванията за физическа дистанция и за носене на защитни маски;
 комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни
средства, а индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна
уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
 провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, Общи
събрания и Педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация
в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ;
 съвместно обсъждане с РЗИ на вида на информацията, която детската градина
следва да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19, както и на начините
за нейния бърз обмени за отговорните за това лица;
 създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители –
ръководство, учители – родители).

В. Възпитателните мерки включват:
1.

Периодично провеждане на игри/разговорив рамките на 5-10 минути,

съобразени с възрастовите особености на децата, за спазването на правилата за лична
хигиена, както и на правилата в детската градина и навън, които могат да предпазят тях
и техните семейства.
2.

Напомняне на децата да не разменят чаши и прибори за хранене помежду си.

3.

Личен пример на педагогическите специалисти за спазване на правилата и

мерките в детската градина.
4.

Поставяне на видно място на информационни материали (плакати) за

правилна хигиена на ръцете, респираторен етикет и носене на защитни маски.
Чл. 236. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в детската
градина

Детската градина създава необходимите условия за бърза и адекватна реакция
при съмнение за заболели, в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода
PCR на дете или на член на колектива на детската градина.
Подготвителните мерки изискват:
 Възможност за отделяне на дете или лице с грипоподобни симптоми или с
други прояви на заразно заболяване, напр. гадене, повръщане, диария.
 Създаване на организация за осъществяване на медицински филтър за наличие
на признаци на заразно заболяване и недопускане в сградата на детската градина на лица
във видимо нездравословно състояние.
 Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и
непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може побързо да се определят потенциалните заболели.
 Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина
на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за
последващите мерки.
Чл. 237. Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или
случай на COVID-19 в детската градина включват:
А. При наличие на един или на повече симптоми при дете (повишена телесна температура,
кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и
др.):
Първоначално поведение

 Детето се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение,докато
не бъде взето от родителите.
 На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му, ако толерира носенето
на маска. Маски следва да се носят и от персонала, който се грижи за него.
 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да
вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски
за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се
избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на детето (първо по
телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия
съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за
коронавирус.

 След като детето напусне помещението се извършва щателна дезинфекция в
кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за
дезинфекция, както и в групата, в която е било.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска бележка
от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на дете

 Родителите информират директора на детската градина, който трябва
незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък на децата и
учителите, които са били в контакт с детето в съответствие с указанията на РЗИ.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица
мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска
градина.
 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в
детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на детската
градина.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от
съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна
карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като
близки контактни:
o

Деца от същата група – като родители/настойници се инструктират за провеждане
на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и
навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;

o

Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен контакт
със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или
без носене на защитна маска за лице;

o

Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние
по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за
лице.

 Незащитеният контакт със заразеното дете трябва да е осъществен в период
от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен
носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване
по метода PCR.

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната
карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и
навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 При карантиниране на контактно дете, членовете на домакинството му се
самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на
детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и
личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми с оглед на
безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в
домакинствата.
 Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна
дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт
детето в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново.
 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в
зависимост от конкретната ситуация.
Б. При наличие на един или на повече симптоми при възрастен (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение

 Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако
връщането у дома не е възможно в същия момент.
 Избягва се физически контакт с други лица.
 При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му
(първо по телефона) и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се
направи тест.
 Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с
контактните на лицето учители и деца в съответствие с указанията на РЗИ.
 Информират се родителите на децата, които са били в контакт с лицето.
 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в
кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за
дезинфекция.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

 Лицето се допуска отново на работа само срещу медицински документ от
семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

 Лицето информира директора на детската градина, който незабавно се свързва
със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска
от разпространение на инфекцията в детската градина и в семейството и в зависимост от
това се предприемат най-адекватните мерки за отделяне в конкретния случай.
 Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с
учителите и децата, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се
предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на нейния
директор.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица
мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска
градина.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от
съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна
карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като
високорискови контактни:
o

Децата от групата, в която е работило лицето –родители/настойници се
инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и
признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на
РЗИ.

o

Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице:
на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна
маска за лице;

o

Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние
по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за
лице.

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период
от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен

носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване
по метода PCR.
 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по
време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна
дезинфекция на повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт лицето
в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново.
Чл. 238. Възможности за децата, за които предучилщното образование е задължително
Детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация
единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова
е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има
възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за
децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в
случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен
транспорт – вътрешноградски или между населените места.

В отделни случаи децата, за които предучилищното образование е задължително,
но присъствието име невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини
(самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градинаили
техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19), родителите могат
да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат
включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите
подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на Наредба
№ 5 от 2016 г. за предучилищното образование.
Чл.239. Взаимодействие със семейството
Когато детските градини са затворени, общуването на децата е предимно с
членовете на семейството. Усилията на детските градини следва да са насочени
предимно към осигуряване на условия, в които да обогатят и насърчават общуването и
ученето в домашна среда чрез активното ангажиране на родителите.
При възникване на необходимост някои детски градини да останат затворени, се
налага търсене на възможности за заместващи занимания и поддържане на процеса на
взаимодействие с децата в предучилищното образование с цел придобиване на
компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното
образование и за развитието му като личност. В тези случаи е необходимо да се
създаде подходяща организация за оптимално

използване на персонала, като това е добре да се осъществява при прилагане на следните
принципи и ограничения:
1.

По отношение на педагогическото взаимодействие

 Обучителен процес не се осъществява, но учителите подпомагат децата за
придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения,
електронна поща или по друг подходящ начин. За целта предоставят разработени
материали, видеа, аудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови ситуации в
къщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат
физическа активност, да се насочват към дидактични игри и др.
 Когато в процеса на взаимодействие се използват електронни устройства, не се
работи с децата пред екран. Това е възможно само за деца в задължителното
предучилищно образование и след изрично заявено желание от страна на родителите,
като престоят на децата пред екрана да не превишава 30 минути дневно.
 Обратната връзка по изпълнение на различните дейности няма задължителен
характер и е по желание на родителите, които може да споделят продукти от дейността
на децата, отговори на задачи, впечатления и др.
 Дейността на педагогическите специалисти следва да бъде организирана при
спазването на разумен баланс между заетост и използване на платен отпуск. Подходящо,
например, за учителите е прилагането на режим на работа 2/3, при който в една седмица
2 дни са работни и в 3 дни ползват платен отпуск, като следващата седмица е обратно. В
детски градини, където родителите на децата не притежават умения за работа с
електронни устройства или не разполагат с такива, в комуникацията може да се включват
образователни медиатори и непедагогически персонал.
2.

По отношение на непедагогическите дейности

 Дейностите на непедагогическия персонал е подходящо да бъдат организирани
в т.ч. основно почистване и хигиенизиране, освежаване и дребни ремонти, грижа за
дворните пространства и др.
 Непедагогическите специалисти биха могли да се включват и в дейности за
подкрепа на педагогическите специалисти – напр. носене по домовете на дидактическите
материали. Следва да се има предвид, че тези дейности се осъществяват единствено при
съгласие на родителите и при строго спазване на действащите здравни мерки и
използване на лични предпазни средства.

Конкретната организация на дейностите следва да бъде направена съвместно от
представители на общината и съответната детска градина, както и обсъдена с РУО и
РЗИ.
Чл. 240. Поддържане на добър психоклимат, намаляване на факторите
занапрежение и стрес и предотвратяване на дезинформацията
Мерките, описани в тези насоки, следва да се прилагат без това да създава
напрежение и усещане за опасност
Всеки от колектива трябва да разбере, да приеме своите задължения и да осъзнае
необходимостта от спазването им. Правилата са отворени и променяни винаги, когато
бъде оценена необходимостта от това, но всяка промяна трябва да бъда представяна на
колектива и на семействата.
Родителите и учителите е добре да показват чрез своето поведение осъзнатата
необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на
децата. Така чрез техния личен пример децата много по-лесно ще възприемат правилата
и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне.
Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на
правилата, въведени в детската градина, са най-добрата основа за изграждане на добър
психоклимат за намаляване на напрежението и на стреса за колектива и за семействата.
Освен това те са основни фактори и за създаването на среда на взаимно доверие и
подкрепа, която е от съществено значение в настоящата ситуация.
XXII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 261. Сведения относно здравословното състояние на децата родителите
получават от мед. персонал в ДГ.
Чл. 262. Сведения относно възпитанието и обучението на децата родителите
получават от учителите на съответната група.
Чл. 263. Забранява се изпълнението на заповеди и нареждания, противоречащи
натози правилник.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. Този правилник се изготвя на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.
§ 2. Правилникът влиза в сила след приемане с решение на педагогическия съвет
иутвърждаването му със заповед от директора на ДГ.
§ 3. ПДДГ „Пролет“ се актуализира в следните случаи:
1. в случай на промени в организацията на дейността на детската градина;
2. при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се
допредучилищното образование;
3. при възникнала необходимост в хода на прилагането му.
§ 4. С Правилника, по утвърден график, се запознават педагогическия,
непедагогическия персонал и родителите. Запознатите удостоверяват това с подписа си.
§ 5. На вниманието на родителската общност правилникът се предоставя чрез
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страниците на сайта на детското заведение и на първата родителска среща за учебната
година.
§ 6. Указания за изпълнението на Правилника се получават от директора на
детската градина.
§ 7. Контрол по спазване на ПДДГ се осъществява от директора на ДГ „Пролет”.
Правилника за дейността на ДГ „Пролет” е актуализиран след дадено
задължително предписание от РУО –Перник в заповед КД 05-01-04/ 11.06.2021 г. и е
приет на заседание на
Педагогически съвет с Решение №1 в Протокол № 8 от
21.06.2021 г. и утвърден със заповед на директора № 277/21.06.2021 г.

Директор:

Председател на СО:
Евелина Стоилова

Даниела Йорданова
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Приложение № 1, неразделна част от Правилника за дейността на детска градина „Пролет“

„За вас и вашето дете започва нов важен период в живота. Тръгването на детска градина
е истинско предизвикателство не само за малкия човек, но и за родителите. Голяма част от деня
на детето ви вече ще минава сред други хора, то ще трупа нов опит и впечатления, ще придобива
нови умения, ще задава нови въпроси. Въпреки че времето, което ще прекарвате заедно, ще е
по-малко от преди, вие ще продължавате да сте най- важните хора за него и вашата любов и
подкрепа ще са му нужни, за да се справи с новите задачи пред себе си.“
Екипът на ДГ „Пролет“ не се стреми да изземе функциите на родителите и да се
конкурира със семейството. Целта ни е да създадем хармонично партньорство, което да помогне
на детето да се чувства щастливо, обичано, уверено и спокойно в детската градина. Ние знаем,
че всяко дете е уникално и се нуждае от известно време, за да се адаптира към новия начин на
живот. Процесът на адаптация към детската градина е различен за всяко от тях. Ето защо е важно
по време на адаптационния период да се следва темпото на детето. Продължителността на
процеса може да продължи седмица, две или месец.
І. Подготовка за детска градина
Тръгването на детска градина е нов етап в живота на цялото семейство. Не само детето
има нужда да се подготви за новите преживявания – родителите също се нуждаят от по-малко
вълнения и стрес.
1. Като начало е важно да се запознаете с правилата в ДГ „Пролет“, които ще откриете на
сайта ни.
2. Посетете детската градина и разговаряйте с педагогическите специалисти за това, което
ви вълнува (какви са условията, режимът, детето по цял ден ли ще е в началото или може да го
взимате по обяд и т.н.). Така самите вие ще се чувствате по-спокойни, което ще рефлектира и
върху детето. Оставете си достатъчно време, за да свикнете с новата ситуация. Децата опознават
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света около себе си през мама и тати и са много чувствителни към техните емоционални
състояния. Ето защо в този момент е важно родителите да са максимално спокойни.
3. При първото си посещение в ДГ „Пролет“ ще получите анкетна карта, целяща да получим
предварителна информация за Вашето дете. Тя ще ни помогне да изберем най- правилния подход
към него още от първия ден в детската градина. Попълнете я максимално подробно и искрено.
4. Подгответе детето си, създавайки позитивна нагласа за детската градина. Разкажете му
за това, което му предстои. Говоренето за това, какво го очаква, съобразено с евентуалните му
страхове, улеснява първите му стъпки. Обяснете му по достъпен начин нещата, които децата
правят в детската градина и защо е забавно място, но не го претоварвайте с информация.
Важното е детето да разбере, че мама и тати ходят на работа, а неговата работа е да посещава
детска градина и да играе с децата. Изключително важно за безболезнената адаптация на
Вашето дете е предварителната подготовка в семейството.
5. Несигурността на родителя може да повлияе на отношението на детето към детското
заведение. Разберете дали то има някакви страхове и негативни преживявания, свързани с
детската градина или Вие самите се притеснявате от това, че се отделяте от детето си.
6. Поне един месец преди постъпване се запознайте с дневния режим в детската градина,
за да направите графика си у дома, съвпадащ с него. По този начин денят на детето остава
същият, поне що се отнася до графика.
7. Предварително се запознайте с екипа на групата, в която е прието детето- учителите и
помощник възпитателя. Важно е да запомните имената им и да ги назовавате при разговорите
за предстоящото постъпване в детската градина. (например: Г-жа ............ и г-ица ............... са
подредили много интересни играчки в твоята детска градина, а леля .............. е приготвела
малки креватчета, в които ще спите заедно с другите дечица.) Децата се чувстват поспокойни и сигурни с хора, които мама и тате познават по име.
8. Необходимо е родителите да отделят между две и пет седмици за адаптация, като е
препоръчително по време на този период да не се внасят промени в ежедневието на детето.
ІІ. Първи стъпки в детска градина.
1. Отделете достатъчно време сутрин преди тръгването към детска градина, за да не се
чувства детето припряно. Периодът на подготовка преди тръгването за детска градина трябва
да е приятен както за Вас, така и за Вашето дете.
2. Препоръчително е при възможност от страна на родителите два-три дни родителят да
посещава заедно с детето детска градина. Посещенията се осъществяват във времето за
свободна игра на двора или в обособеното място за адаптация. Те служат за опознаване на
средата, децата и възрастните. Времетраенето през първия ден е не повече от 30 минути, като
постепенно времето се увеличава и детето се оставя в занималнята или на двора. По време на
престоя си, детето се развежда от служител на детската градина из пространството, като му се
представят децата, предлагат му се занимания и игри.
3. Препоръчително е раздялата на детето с родителя да се осъществи на третия-четвъртия
ден от посещението на детската градина (при редовни посещения). От изключително значение
и много важно е преди раздялата родителят да обясни на детето си, че тръгва и ще се върне за
да го вземе, както и при излизане е необходимо да помаха с ръка за „довиждане“
4. Препоръчително е раздялата с мама или татко да бъде бърза и кратка, дори детето да
започне да плаче и да Ви моли да се върнете – не отстъпвайте. В противен случай това ще е
неговата стратегия за манипулация и занапред ще реагира по същия начин, за да задържи
Вашето внимание и да отстъпите, така както сте го направили през първия ден. Когато сте вече
в детската градина, кажете на своето дете, че ще остане за да играе с други деца и ще го вземете
по-късно. Можете да опишете деня, който го чака. Детето трябва да знае, че ще остане в детската
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градина без Вас. Прегърнете го и преди да си тръгнете, помахайте с ръка за „довиждане“.
5. При първата сутрешна раздяла, детето често е разстроено и плаче. Ако се успокои в
рамките на 15-20 минути, раздялата се смята за успешна и детето остава целия ден в детската
градина.
6. Ако детето продължи да плаче, търси родителя си, не се заиграва с децата, не може да
бъде разсеяно, не поддържа контакт с учителката или помощник възпитателката и е особено
тревожно повече от час– раздялата се смята за неуспешна. При неуспешна раздяла, служител на
детската градина уведомява родителя (обикновено по телефона), че е необходимо да вземе
детето веднага. Времето за раздяла се увеличава плавно в следващите няколко дни.
Служителите, подпомогнали адаптацията, наблюдават детето. През петият ден, ако детето е
спокойно, може да преспи в детската градина.
7. Ако детето има любим предмет у дома, може да го вземе със себе си и остави в детската
градина- това ще бъде в негова помощ при раздялата (нещо, което му напомня за вкъщи- любима
играчка, пижамка, книжка).
8. Осъществявайте ежедневен контакт с учителите относно това, как се справя детето в
новата обстановка. Важно е да се изгради взаимно доверие между служители и родители.
9. След като вземете Вашето дете от детска градина, може да бъде превъзбудено и да
изисква повече внимание. Това е нормален начин да се освободи от напрежението, причинено
от промените в живота му.
10. Адаптацията е приключила след като детето е приело служителите, децата и средата.
Възможно е при сутрешният прием, детето да протестира, но при влизане в групата се чувства
комфортно.
Вярата на родителите в способността на детето да се адаптира и да бъде щастливо в
детската градина, му помага в тази трудна, но важна стъпка към независим живот.
ІІІ. Прибиране от детска градина.
1. Създайте си семеен ритуал около воденето и вземането от детска градина. Такъв ритуал
при прибирането може да бъде разходка в парка, игра на площадката, разказване на приказка,
пеене на песничка, нещо, което доставя удоволствие на детето. Зареждането с положителни
емоции е от голямо значение за успешната адаптация.
2. Хвалете детето, в негово присъствие, пред всеки- членовете на семейството, приятели,
съседи, познати, продавачката в магазина и т. н. Порасналото Ви мъниче трябва непрекъснато
да чува колко добре се справя в детската градина, колко е приятно и интересно там, да чувства,
че се гордеете с него.
3. Направете заедно с детето план за утрешния ден. Обсъдете дрешките, които ще облече,
играчка или книжка, която ще вземе, с кого ще поиграе утре, коя учителка ще го посрещне
сутринта. Разкажете му какво ще правите Вие и останалите членове на семейството, докато
детето е в детската градина.
ІV. Често допускани грешки от родителите при адаптацията на детето
1. Лъжа. Колкото и грубо да звучи това е най- честата грешка. Когато настъпи моментът
да се разделите с детето в детската градина, но то все още преживява тези раздели, никога не го
лъжете с фрази като: „Отивам да взема нещо от колата и се връщам веднага.“! Не обещавайте
на детето нещо, което нямате намерение да изпълните. То Ви вярва безрезервно и може с часове
да стои до прозореца в напрегнато очакване да се „върнете веднага“. За екипът в групата става
почти невъзможно да ангажира вниманието му. Детето обикновено отказва всичко- да си
съблече якето, да закуси, да играе, да пие вода… То чака.
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2. Подкуп. „Ако не плачеш в градината, довечера ще ти купя…(нещо любимо, най- често
ненужно) „- друга често допускана грешка. Не комерсиализирайте отношенията си с детето.
Така създавате модел, при който то ще постъпва правилно и ще се държи добре, само ако „му
плащате“. Много скоро ще започнете да чувате от детето си изрази като: „Ще си подредя
играчките, ако ми купиш…, дадеш….“
3. Заплаха. За щастие рядко се случва, но се случва. При някои деца сутрешните раздели
често са съпътствани от бурни реакции. Това изнервя и напряга родителите и изпускат реплики
като: „Ако не престанеш, няма да дойда да те взема“. Това не само, че не помага, но нанася
огромни вреди на малкото Ви мъниче. Затова бъдете търпеливи! Много търпеливи.
4. Страхове. Споделянето, обсъждането и коментирането пред детето, на Вашите страхове
и притеснения, свързани с детската градина, сериозно повишават тревожността му и
затрудняват адаптацията му. Ако е свидетел на подобни разговори в семейството, детето остава
с впечатление, че детската градина е страшно място, където може да му се случат лоши неща.
Ние- служителите на ДГ „Пролет“, сме чувствителни към нуждите и емоциите на всяко
дете. Разбираме, че адаптацията е труден период за цялото семейството. Ние можем и знаем как
да помогнем, този труден период да бъде преминат възможно най- безболезнено и щадящо за
детето.
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