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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за 

предучилищно и училищно образование. 

Чл.2. С този правилник се уреждат:организацията и управлението на  Детска градина № 

96 „Росна китка” гр. София;  

  правата и задълженията на педагогическия,  медицинския, административен и 

обслужващ персонал; 

  организацията на работа в системата на предучилищното образование. 

Чл.3. Този правилник е съобразен с: Конституцията на Република България, с Всеобща 

декларация за защита правата на детето, Закон за предучилищното и училищното 

образование, Кодекс на труда, Закон за защита от дискриминация, Закон за закрила на 

детето, Закон за местните данъци и такси, НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование, Държавните образователни стандарти  за предучилищното 

образование, Програмите за различните възрастови групи,  разпоредби и нормативни 

документи, Стратегията за развитие на детската градина, Правилник за вътрешния трудов 

ред и Годишен план на детската градина. 

 Чл.4. Правилникът е задължителен за всички лица намиращи се на територията на ДГ № 

96 „Росна китка”, град София – педагогически и непедагогически персонал; ръководители 

на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина; родители и други 

лица, извършващи епизодични дейности. Този правилник урежда устройството и 

дейността на детската градина в съответствие с ЗПУО и подзаконовите актове по 

прилагането му. 

Чл.5. На видно място в детската градина се поставя Правилника за дейността на Детска 

градина № 96 „Росна китка” гр. София , Правилника за БУВОТ, Правилника за 

устройството и дейността на детската градина. 

Чл.6. В Правилника са формулирани общите права и задължения към всички членове на 

колектива на Детска градина № 96 „Росна китка”: учители, медицински сестри и помощен 

персонал.  

Конкретизирани са правата и задълженията на работниците, служителите, родителите и 

организацията на труда, съобразно условията на работа.  

Чл.7. Детска градина № 96 „Росна китка”  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. 

 Чл.8. Образованието в детското заведение е светско. Светското образование не допуска 

налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и 
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дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и социален 

произход, вероизповедание и обществено положение и религия!   
Официалният език е български. 

Чл.9. Участниците в образователния процес са децата, учителите, директора и другите 

педагогически специалисти, както и родителите. Участниците в образователния процес и 

институциите си партнират с общината и с други заинтересовани страни. 

Чл.10. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за 

реализиране на основните цели и задачи произтичащи от ЗПУО, Наредба № 5 от 

03.06.2016 г. за предучилищното образование и конкретните условия в детската градина.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Чл.11. Девизът на ДГ № 96 „ Росна китка“ е „ Успешен е учителят, който е мотивиран и 

толерантен!“ 

Чл.12. Дейността на детската градина се  отразява системно в сайт. 

 Дейността на детската градина се  отразява и при издаване на книги, предназначени 

за родители, учители, образователни рубрики, дипляни по различни поводи, 

афиши, съобщения, поздравителни адреси и други; 

 Дейността на детската градина се  отразява и чрез интервюта, участие в 

телевизионни и радио предавания за деца; 

 В ДГ № 96 „ Росна китка“  се поддържа визуална комуникация чрез постери с 

различна тематика, изразяваща ценностите и  традициите по време на празници, 

информационни родителски табла пред всяка група или ясла, дипляни по различни 

поводи, книги - собствени интелектуални продукти, афиши и плакати за всяко 

предстоящо събитие  на децата и детската градина, изложби от детското 

творчество. 

Чл.13. Организацията на вътрешното пространство в детската градина е максимално 

насочена към родителите и децата – информационно, професионално, педагогически, 

екологично издържана и образователно - съдържателна, стимулираща уважение и респект, 

както и съпричастност към дейностите и практиките.  

Интериорът е  в специфичен стил, съобразен с архитектурното и образователното 

предназначение на институцията, даващ възможност на родителите  и посетителите да се 

чувстват уютно и спокойно, да се информират, да се насладят на естетика, чистота и ред 

чрез обособени и специално обзаведени кътове за родители пред всички групи, както и в 

дворното пространство. 

Чл.14. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало 

в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират 

организацията в съответствие с възможностите на детската градина и Наредбата на 

общинския съвет за записване, отписване и преместване на децата в предучилищното 

образование.  

Чл.15. В предучилищното образование се ползват познавателни книжки и учебни 

помагала, одобрени от Министерство на образованието и науката: 

(1) За всяка учебна година Министерство на образованието и науката утвърждава списък 

на познавателни книжки, които може да се използват в предучилищното образование. 

Списъкът се публикува на сайта на Министерство на образованието и науката до 31-ви 
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януари всяка календарна година. Познавателни книжки, които не са включени в списъка не 

може да се използват в системата на предучилищното образование. Те са съобразени с 

възрастовите характеристики на децата, както и насърчават самостоятелността и 

мисленето.  

(2) За задължителното предучилищно образование се осигуряват безвъзмездно за ползване 

познавателни книжки и учебни комплекти. Стойността на комплекта се определя от 

Министерство на образованието и науката.  

Количествата на познавателните книжки се определят съгласно заявка на директора. 

Заявките се попълват в срок, определен от Министерство на образованието и науката.  

(3) Познавателните книжки и учебните помагала се избират от учителите на съответната 

група в детската градина, в съответствие с програмната система, по която работят. Избора 

на учебни помагала е автономен в ДГ 96 „Росна китка“ и е съобразен с ДОИ. 

(4)Допълнителните материали за обучение се финансират от родителите.  

(5)Познавателните книжки за първа и група вариант и материалите за се финансират от 

родителите. Познавателните книжки, без допълнителните и материали за работа с децата 

за подготвителните групи са безплатни. 

(6) Срок за ползване на познавателните книжки и учебни помагала е 1 учебна година.  

(7) Учителите са длъжни да опазват и съхраняват учебните помагала и познавателни 

книжки, надписани с името на всяко дете. 

 

РАЗДЕЛ  II 

СТАТУТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Чл.16. Този правилник се издава на основание чл.28, ал.1, т.2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и в съответствие с Държавните образователни 

стандарти за предучилищно образование. 

Детска градина № 96 „Росна китка” гр.София е общинска детска градина, в която се 

възпитават, социализират и обучават деца за яслена група от 10 - месеца до тригодишна 

възраст, от 2 до 3 години група вариант и за група от 3 възраст до 7 годишна, до 

постъпването им в училище в съответствие с държавните образователни стандарти за 

ранно детско развитие и предучилищно образование. 

1.  Детска ясла - за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст; 

 Група вариант – за деца от 2 до 3 годишна възраст; 

2.  Детска градина - за деца от 3 години до 7 годишна възраст: 

 Подготвителна група за деца на 4 - 5 годишна възраст; 

 Подготвителна група  за деца от 5 - 6 годишна възраст; 

 Подготвителна група за деца от 6 - 7 годишна възраст; 

Детска градина № 96 „Росна китка” гр.София  е общинска детска градина в системата на 

ПУО и се финансира чрез бюджета на  Столична община.  

Чл.17. Детска градина № 96 „Росна китка” гр.София ползва имот, който е публична 

общинска собственост, с адрес област София - град, община Искър, гр. София, ж.к. 

„Дружба” 1, ул. „Полк. Чудомир Топлодолски” № 1 с БУЛСТАТ 000673071.  

Чл.18. Детска градина № 96 „Росна китка” гр.София е юридическо лице и има: 

 наименование, символи – лого, знаме, химн, ритуали в съответствие с принципите 

на националната идентичност, седалище и официален адрес;  

 собствен кръгъл обикновен  печат;  

 банкова сметка;  
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 шифър по Булстат / ЕИК /;  

 електронен подпис / КЕП /.  

Чл.19. Детска градина № 96 „Росна китка” гр.София има право:  
 

 да притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с 

него;  

 да патентова и продава продукти от своята дейност;  

 да определя вътрешната си организация;  

 да определя организацията, методите и средствата за обучение и възпитание;  

 да осъществява дейности, извън държавните образователни стандарти;  

 да издава документ за завършена подготвителна група. 

Чл.20. Детската градина осъществява дейността си на принципа на автономията и в 

съответствие с нормативните актове.  

(1) определя свои политики за развитие;  

(2) урежда устройство и дейност в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите 

актове по прилагането му; 

(3) избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено 

образование;  

(4) участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейността й.  

Чл.21. Детска градина № 96 „Росна китка” се помещава в специално построена за целта 

сграда, отговаряща на всички нормативни изисквания за възпитание, обучение и 

отглеждане на деца. 

 Детска градина № 96 „Росна китка” се развива съгласно разпоредбите на 

българското законодателство по отношение на : 

 ▪ Трудово право – КТ, КСО и др. нормативни актове в областта на трудовото и 

осигурителното право; 

 ▪ Образование – ЗПУО и държавни образователни стандарти към него, наредби и правила 

на СОС и др. институции, касаещи работата на ДГ; 

 ▪ Финансова политика – Закон за счетоводството и закони, наредби, правила, за 

финансовата политика в публичния сектор;  

▪ Здраве при работа – Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др. нормативни 

документи, свързани с условията на труд; 

 ▪ Безопасност на храните – Закон за здравето, Наредби за здравословно хранене на децата 

и др. 

Чл.22. В Детска градина № 96 „Росна китка“  може да се приемат за отглеждане, 

възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст при наличие на 

свободни места, заявено желание от страна на родителите и преценка от педагозите за 

възрастовите характеристики на детето. 

Чл.23. Детската градина носи отговорност за: 

 

 изпълнението на  държавните образователни стандарти / ДОС/ по направления - 

Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, 

Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура ; 

 създаването на условия по време на обучението и възпитанието, опазване на 

живота, укрепване на здравето на децата, предучилищна подготовка, както и 

законосъобразно разходване на бюджетните средства и опазването на материално - 

техническата база; 
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 извършването на дейности и прояви, които не противоречат на законите в страната, 

не ограничават свободите и правата на личността или нарушават учебно - 

възпитателния процес; 

 организирането и извършването на  допълнителни педагогически дейности по 

желание на родителите и срещу заплащане, които не са дейност на Детска  градина 

№ 96 „Росна китка“ за стимулиране на интересите, желанията и заложбите на 

децата; 

 организирането на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

посещения на театър, кино, цирк и други културно - развлекателни програми, 

лагери на море, планина през различните сезони, екскурзии и други. 

Чл.24. Детска  градина № 96 „Росна китка“ приема деца със специални образователни 

потребности и хронични заболявания. 

Чл.25. При финансова възможност може да  осигурява ресурсен учител, психолог и 

логопед за работа с деца със специални образователни потребности и хронични 

заболявания при определените от закона условия и ред. 

Чл.26. Детска  градина № 96 „Росна китка“ осигурява необходимите условия за физическо, 

духовно, нравствено и социално развитие на децата, гарантира техните права, свобода и 

сигурност, достойнство и уважение. Възпитава ги в дух на мир и толерантност към 

българските традиции и културни ценности. 

Чл.27. В Детска  градина № 96 „Росна китка“  се води задължителна документация 

съгласно Наредба за информацията и документите за системата на предучилищното 

образование на МОН. Документите, които се издават или водят в Детска  градина № 96 

„Росна китка“ се попълват на български език и се съхраняват в електронен и/или хартиен 

вид. 

 Със заповед от директора се определя за всеки вид документ: 

 длъжностното лице, което изготвя/води документа; 

 мястото на съхранение на документа до приключването му; 

 редът за предаване, съхраняване и използване в архива на институцията след 

приключване на документа. 

 Документацията се номерира, прошнурова, подпечатва с печата на детското 

заведение. Съхранява се съгласно нормативните изисквания за съхранение на 

документи. 

 

РАЗДЕЛ III  

ПРИЕМ И ОБХВАТ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
  

Чл.28. Постъпването на деца става по желание и избор на родителите или настойниците, 

съгласно ЗПУО, Наредба № 5/3.06.2016 год. за предучилищното образование, Наредба за 

детските ясли и „Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и 

детски градини на територията на Столична община (приети с Решение № 381 по 

Протокол № 92 от 23.06.2011 г., изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 46 от 

12.09.2013 г., изм. с Решение № 704 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с 

Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. - в сила от 8.05.2015 г., изм. и доп. с 

Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. - в сила от 01.08.2016 г.).  
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В детското заведение се приемат деца на основание Наредба за прием на деца в 

общинските детски градини от 16.06.2017 г.  

Чл.29. В Детска  градина № 96 „Росна китка“  се отглеждат, възпитават, социализират и 

обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с 

държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 
(1) Предучилищното образование в детската градина се осъществява при целодневна, 

полудневна, почасова или самостоятелна организация.  

(2) В детската градина функционират яслени групи и група вариант за отглеждане на деца 

до навършване на три годишна възраст. 

Чл.30. Децата постъпват в Детска  градина № 96 „Росна китка“  по желание на родителите, 

не по - рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна 

възраст.  

 Децата може да постъпят за предучилищно образование не по-рано от учебната 

година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст; 

  За предучилищно образование по преценка на родителя и/или настойника при 

наличие на свободни места в ДГ може да постъпят и деца, навършили две години 

към началото на учебната година на постъпването. Предучилищното образование в 

тези случаи се осъществява при условията и реда на Наредба№ 5 за предучилищно 

образование, като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето; 

 Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало 

на годината на навършване на 4 годишна възраст на детето;  

  В яслените групи може да постъпват деца от 10 месечна до тригодишна възраст;  

  Приемът на децата в Детска  градина № 96 „Росна китка“ се осъществява 

целогодишно при наличие на свободни места.; 

 Броят на групите и броят на децата в група всяка година се определят от директора 

на Детска градина № 96 „Росна китка“ след съгласуване на Педагогически съвет в 

съответствие с държавните образователни стандарти за физическа среда, 

информационно и библиотечното осигуряване на детските градини. 

 Кандидатстването и записването  на децата в Детска градина №96 „Росна китка“ 

става по желание и избор на родителите /настойниците/. 

 Заявленията за прием / регистрация / се подават от родителите/настойниците на 

детето в ИНТЕРНЕТ на адрес: kg.sofia.bg   

 от персонален компютър; 

 чрез директорa на Детска градина № 96 „Росна китка“; 

 чрез районните администрации. 

 В регистрацията се посочват  предимства съгласно правилата  на Столична община. 

Чл.31. Кандидатстването и приемът на децата се извършва в следния ред: 

(1) Всички деца, кандидатстващи за прием в общински детски градини и подготвителни 

групи в общински училища на територията на Столична община, се регистрират в ИСОДЗ 

и ПГУ. 

В сайта на ИСОДЗ и ПГУ се публикуват списъци на кандидатстващите деца, съдържащи 

инициали на кандидата, следвани от идентификационен номер, съгласно изискванията на 

Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 

и на Съвета, общият брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура.  

(2) Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. 

Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на 
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ИСОДЗ и ПГУ на адрес: www.kg.sofia.bg., по ред и условия, определени с „Правила за 

приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини на 

територията на Столична община ; В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност 

по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да 

попълни в детската градина писмено заявление с всички данни, необходими за 

регистрирането и кандидатстването,като се води регистър на подадените заявления с 

входящ номер и дата. Данните се въвеждат в електронната система от директора на 

детската градина в същия ден. 

(3) В процеса на кандидатстване е възможно актуализиране на профила на всяко дете, 

добавяне и/или промяна на поредността на желанията за определени детски градини, което 

се извършва в ИСОДЗ или чрез допълнително заявление до директора на детската градина.  
(4) Директорът на ДГ 96 „Росна китка“ своевременно актуализира броя на свободните 

места, като класиране се извършва за всички обявени.  

(5)Класиранията се извършват от ИСОДЗ съгласно въведената от родителя/настойника 

информация за наличие на критерии, посочени в Раздел III "Критерии", чл. 18 от 

Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в 

общинските училища на територията на Столична община.  

(6) Класиранията се извършват по реда на желанията на родителя/настойника за 

съответните детски градини/училища.  

(7) Класиранията се извършват поотделно за всяка възрастова група, за целодневна и 

почасова организация.  

(8) В детската градина, за групите с прием от началото на новата учебна година, на първо 

класиране с предимство се класират децата по социални критерии, които не могат да бъдат 

повече от 40 % от общия брой на обявените свободни места. 

(9) В детската градина могат да се приемат до 3 деца със специални образователни 

потребности, за които родителят/настойникът представя документ от Регионалния екип за 

подкрепа за личностното развитие на децата със СОП.  

(10) В детската градина могат да се приемат деца с хронични заболявания, за които 

родителят/настойникът представя на място всички необходими документи, посочени в 

раздел III, чл. 18, т. 17 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в 

подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. Броят 

на децата с хронични заболявания е до 3 в група.  

(11) Близнаци се приемат заедно, ако поне един от тях е класиран.  

(12) В случай, че родителят/настойникът на дете, класирано в детската градина не запише 

детето си в определения срок, губи право за кандидатстване в същата до началото на 

класиранията за следващата учебна година. При две последователни класирания по първо 

желание, за които родителят/настойникът не е записал детето или не е подал заявление до 

директора на детската градина, че не желае да го запише, губи правото да кандидатства до 

началото на класиранията за следващата учебна година, с изключение на децата, 

подлежащи на задължително предучилищно образование.  

(13) Отговорност на родителите /настойниците е да следят информацията за класиранията 

и да спазват сроковете за записване. 

Чл.32. Заявленията  за прием на деца със СОП и хронични заболявания се представят на  

директора на Детска градина № 96 „Росна китка“ с входящ  номер в деня на подаването на 

пълен комплект документи.  

Чл.33. В Детска градина № 96 „Росна китка“ се записват деца, класирани от ИСОДЗ от 

родителят/настойникът или упълномощено от него лице в рамките на определения срок. 
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(1) При записване родителят/настойникът представя заявление с трите имена на детето, 

ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес на родителите/настойниците и телефон за контакт. Представят 

се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на 

родителите/настойника за сверяване на данните. В Детска градина № 96 „Росна китка“ 

остават всички други изброени в заявлението документи – служебни бележки, декларации, 

експертно решение на ТЕЛК (копие).  

(2)Заявлението за записване се завежда в Дневник за входяща кореспонденция и се дава 

пореден входящ номер на родителя. 

(3) При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за 

дейността на детската градина/училището, както и със списъка на медицинските 

изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.  

(4) След записване на детето в Детска градина № 96 „Росна китка“ всички желания на 

родителя/настойника се премахват от ИСОДЗ и ПГУ.  

(5) Директорът на детската градина или упълномощено със заповед от него лице извършва 

проверка на задължителните документи и на документите. удостоверяващи наличие на 

критерии, посочени в Раздел III "Критерии", чл. 18 от Наредбата за прием на деца в 

общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на 

територията на Столична община. Ако документите удостоверяват декларираните от 

родителя/настойника критерии, директорът записва детето. 

(6)Всяко записано дете се отразява в ИСОДЗ от директора на Детска градина № 96 „Росна 

китка“, или от упълномощено със заповед от него лице до изтичане на срока за записване 

за съответното класиране.  

(7) Дете, класирано чрез ИСОДЗ не се записва, ако директора на Детска градина № 96 

„Росна китка“ установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, за които не могат да 

бъдат представени съответните документи. При две класирания на дете и непредставени 

документи от родителя/настойника, удостоверяващи наличието на критерии, директора не 

записва детето и то губи правото да кандидатства до началото на класиранията за 

следващата учебна година, с изключение на децата, подлежащи на задължително 

предучилищно образование. 

(8) В случай, че родител/настойник на дете, класирано за определена детска градина не е 

записал детето си, но е подал заявление до директора на детската градина, че не желае да 

запише детето, точките по първо, второ и трето желание се запазват за следващото 

класиране  

(9) Когато в група има класирани повече от 3 деца със СОП, директора има право да не 

запише децата.  

Чл.34. При постъпване на детето в Детска градина № 96 „Росна китка“, 

родителят/настойникът представя следните медицински документи: 

Чл.35. Класирането на децата се извършва от Информационната система  по брой точки от 

посочените критерии в ИСОДЗ.  

Чл.36. Сроковете за подаване на заявления, класиране и записване на децата се обявяват за 

всяка година в Информационната система / ИСОДЗ/. 

Чл.37. Родителите могат да кандидатстват в една или повече детски градини по ред на 

желанията. 

Чл.38. При постъпване на децата в Детска  градина № 96 „Росна китка“, родителите 

представят следните задължителни документи: 

 Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар. Същата се 

съхранява от мед.сестри в ДГ № 96 „Росна китка“до напускане на детето;  
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 Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и 

чревни паразити, извършено не по - рано от 15 дни преди постъпване на детето в 

детската градина; 

 Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на 

детето в детската градина;  

 Дании от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията 

на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България /ДВ, бр. 45 от 

2005 г./. Не се приемат деца, на които не са извършени задължителни 

имунизации за възрастта, освен когато са налице трайни противопоказания за 

имунизирането им!;  
 Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, 

издадена не по - рано от 1-2 дни преди постъпване на детето в детската градина;  

 Васерман на един от родителите – само за децата от яслените групи; 

Медицинските документи за постъпване се приемат от мед.сестри, един ден преди 

постъпването на детето в детското заведение. 

Чл.39. Записването на децата в ДГ се извършва на базата на извършено класиране през 

информационната система /ИСОДЗ/ по ред и в срокове определени в ИСОДЗ, „Правила за 

приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини на 

територията на Столична община и Заповед на директора за основните класирания. 

 За текущи класирания през учебно време реда за записване и сроковете са 

определени в ИСОДЗ и „Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни 

детски ясли и детски градини на територията на Столична община“. 

 Записването на класираните деца  в Детска градина № 96 „Росна китка“ се 

извършва на място в детската градина лично от директора. 
 Родителите имат право да посочат желаната от тях група за записване на 

детето до попълване на местата в съответната група. 

Чл.40. Списъците на приетите деца се утвърждават от директора! 

Копие от утвърдените списъци се предоставя на учителите, ЗАС и Здравен кабинет. 

 Директорът на ДГ № 96 има право да откаже записване на дете, съгласно „Правила 

за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини на 

територията на Столична община“, ако не са представени всички необходими 

документи, описани в Заявлението за записване, ако представените документи не 

отговарят на описаните в заявлението, ако са заявени предимства, които не могат да 

бъдат доказани с документ и при други условия, описани в Правилата на СО; 

  Родителят може да откаже записване на дете, класирано през ИСОДЗ чрез Писмен 

отказ от записване, който се представя на място в ДГ и се завежда с вх.№ и дата. 

Същият се регистрира в ИСОДЗ от директора на ДГ № 96. 

Документите за прием на децата  се проверяват в Детска градина № 96 „Росна китка“ 

на три нива: 

 от директора; 

 от медицинските сестри в здравен кабинет;  

 от  ЗАС. 

Учителите и медицинските сестри нямат право да приемат деца, които не са в 

утвърдения от директора списък! 

Служителите в Детска градина № 96 „ Росна китка“  нямат право да приемат деца по 

собствено желание извън списъка на групата утвърден от директора! 
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ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА 

Чл.41. В детските градини постъпването на децата, класирани за прием през новата учебна 

година, се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за 

градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година.  

Чл.42. За текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на децата. При 

неспазване на този срок и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ 

невъзможността детето да посещава детска градина, незаетото място остава свободно за 

следващо класиране. Родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в 

съответната детска градина до началото на приема за следващата учебна година.  

(1)Детето може да участва в следващо класиране, като допълнителните точки за 

поредността на детските градини, според желанието на родителите по низходящ ред се 

намаляват с 1 точка.  

(2) Класираните деца на служители в детското заведение се приемат в групи, различни от 

групата в която работи родителя.  

(3) Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото включване в първа 

група на детската градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за 

самообслужване /обличане, събличане, хранене, ползване на тоалетна, измиване на ръце и 

др.;  

(4) Децата от яслените групи автоматично се прехвърлят в градинските. 
.  

Чл. 43. Необходими документи при ЗАПИСВАНЕ са: 

 заявление, попълнено от родителите на място в Детска градина № 96„Росна китка“; 

 копие от Акт за раждане на детето; 

 документ, удостоверяващ наличие на предимство за прием / отнася се за деца със 

СОП или хронично заболяване /  - епикризи, изследвания, консултации; 

 здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – оригинал; 

 имунизационен паспорт  или медицинска бележка от личния лекар на детето за 

задължителните имунизации в Република България / Наредба № 15, от 2005г. на 

Министерството на образованието/; 

 адресна регистрация на родителите; 

 служебна  бележка от местоработата на родителите по трудов договор; 

 декларация с актуални данни за  информация дневника на групата; 

 декларация за истинност на представените документи. 

 Документи за записване се приемат от директора на ДГ №96 или лице, определено с 

негова заповед като „Заявлението за записване“ се разпечатва от детската градина и 

се вписва във входящ дневник за кореспонденция с пореден входящ номер и дата на 

подаване.  

 Необходимите документи при записването на класираните в информационната 

система деца са описани в „Заявлението за записване“ на всяко отделно дете; 

 Родителят се запознава с правилника за дейността на ДГ № 96 при записването на 

детето и удостоверява писмено, че е запознат със същия в заявлението за записване 

и се задължава да го спазва. При промени в Правилника родителите своевременно 

се запознават с него; 

  Прием на деца извън ИСОДЗ се извършва на място в ДГ №96 съгласно „Правила за 

прием на деца в ДГ№96”Росна китка” със специални образователни потребности 

и/или хронични заболявания“които са част от този правилник.  
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Чл.44. Медицински документи за изследвания преди ПОСТЪПВАНЕ на детето в 

детската градина /представят се  на медицинските сестри в здравен кабинет. 

(1) Необходими медицински документи:  

 Деца, които не са посещавали ДГ:  
1.здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето; 

2.еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба; 

3.еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни паразити- 

изследване на фекална проба за хелминти и протозои и перианален отпечатък със скоч 

лепенка за острици; 

*Изследванията по т. 2 и 3 трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване 

на детето в детско заведение. 

      4.изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпване в Детска 

градина № 96 „ Росна китка“, а за децата от ясла - в едномесечен срок преди постъпването. 

5.изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, 

извършено до 6 месеца преди постъпването;  

6.имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените 

задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в 

Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). 

7.медицинска бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето към 

момента на постъпване, липсата на контакт със заразно болен и преглед за паразити, 

издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската в Детска градина 

№ 96 „ Росна китка“; 

 Деца, които идват от друго детска градина или самостоятелна детска ясла: 
 1. Здравна карта от изпращащото детско заведение с вписана дата, до която е 

посещавало съответното заведение.  

2. При отсъствие на детето от детското заведение за повече от 30 дни се представя 

еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при 

отсъствие за повече от 2 месеца и еднократен отрицателен резултат за чревни паразити 

съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на 

местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).  

3. Медицинска бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето към 

момента на постъпване, липсата на контакт със заразно болен и преглед за паразити, 

издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. 

(2) Срокове за постъпване на записаните деца  

Постъпването на класираните през ИСОДЗ за прием през м. септември деца да се 

извършва поетапно, но не по-късно от: 
 ▪ 90 дни за яслени групи,считано от 15-ти септември на съответната календарна 

година; 

 ▪ 60 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна 

година. 

 ▪ За текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на класираните 

деца. 

 (3) При неспазване на срока и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ 

невъзможността детето да посещава детско заведение, незаетото място се обявява за 

свободно на следващо класиране, а родителят/настойникът губи правото си за 

кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания.  
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(4)Детето може да участва в следващо класиране, според заявените в ИСОДЗ от 

родителите /настойниците/ желания, като допълнителните точки за желанието, на което е 

класирано, както и за по-ниските от него желания, се намаляват с 1 точка. 

Чл.45. Децата постъпват в Детска градина № 96 „Росна китка“  не по - рано от учебната 

година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. 

Постъпването на децата в Детска градина № 96 „Росна китка“ се осъществява 

целогодишно. 

Чл.46. Условията и редът за записване, отписване и преместване в Детска градина № 96 „ 

Росна китка“ се определят с Наредба на Общинския съвет.  

За записване, отписване и преместване родителите подават заявление до директора и 

прилагат необходимите документи, посочени в заявлението. 
ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№96:  

Чл. 47. При постъпване на дете в Детска  градина № 96 „Росна китка“, родителите са 

длъжни:  

 да уведомят  медицинската сестра на Детска  градина № 96 „Росна китка“  и 

учителите за спицифични здравословни проблеми и особености на 

поведението и развитието на детето;  

 да предоставят подробни и коректни данни за връзка при необходимост с 

личния лекар на детето. 

Чл.48. В Детска  градина № 96 „Росна китка“  се приемат деца на ресурсно подпомагане, 

съгласно ЗПУО и  Наредба 1/23.01.2009г. /чл.3 ал.1/.  

Чл.49. В група могат да се обучават до 3 деца със специални образователни потребности.  

Чл.50. При наличие на приети деца със СОП със заповед на директора при желание на 

родителите  се работи с екип, който се състои от учители на групата  и членове: психолог, 

логопед и ресурсен учител. 

 В работата на екипа участват родителите или настойниците, както и други специалисти 

при необходимост.  

Чл.51. Екипът извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката 

в развитието на деца със СОП и разработва индивидуални образователни програми за 

тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на 

Детска  градина № 96 „Росна китка“.  

Чл.52. Броят на групите и броят на децата в група в Детска  градина № 96 „Росна китка“  

се определят от директора след съгласуване с Педагогическия съвет и финансиращия 

орган в съответствие с държавния образователен стандарт.  

Чл.53. Децата, приети в Детска  градина № 96 „Росна китка“  се разпределят по възрастови 

групи, както следва: 

 Група вариант – 2-3 годишни; 

 Първа възрастова група  3-4 годишни,а по преценка на родителите и при наличие на 

свободни места може да постъпят деца, навършили 2 години към началото на 

учебната година на постъпването; 

 Втора възрастова група  4 – 5 годишни; 

 Трета подготвителна възрастова група  5-6 годишни;  

 Четвърта подготвителна възрастова група 6-7 годишни; 

 Яслена група 10м. - 3г.; 
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Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група е една 

учебна година.  

Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта 

подготвителна възрастова група. 

Чл.54. Децата в Детска  градина № 96 „Росна китка“ са разпределени в 10 градински и 2 

яслени групи, както следва:  

 I група „Палечка“; 

 I група „Буратино“;   

 II група„Смехорани”;  

 II група„Смърфове” ; 

 III група „Миньони”; 

 III група „Мечо Пух”; 

 III група „Цар Лъв”; 

 IV група „Пепеляшка”; 

 IV група „Питър Пан“; 

 Група вариант „Жаба Жабурана“; 

 Яслена група „ Зайо Байо“; 

 Яслена група „ Ежко Бежко“. 

Чл.55.Капацитетът на групите е 326  деца. 

Чл.56. В  Детска  градина № 96 „Росна китка“ официалният език е български. Деца, на 

които българския език не е майчин, го изучават на база държавни образователни 

стандарти. 

Чл.57. Когато в Детска  градина № 96 „Росна китка“ са записани деца с различна 

етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в 

групи въз основа на етническата им принадлежност!  
Чл.58.Средната месечна посещаемост в групите е 16 съгласно Наредба №7 от 2000г. и е 

задължителна, с изключение на времето от 24 декември до 6 януари, от 1 юни до 15 

септември, на епидемия и карантина в детската градина.  

Чл.59.Средната месечна посещаемост се наблюдава за период не по - малък от два 

последователни месеца.  

Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална 

средна месечна посещаемост, групите се разформират и се сливат с останалите! 

Чл.60. При разформироване на група не се иска съгласие на родител!  

Децата на служителите се приемат в друга група, а не в тази, в която работи майката 

/ бабата / или друг роднина на детето при наличие на такава възможност. 

 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА  
Чл. 61. (1)Преместване на дете от една детска градина в друга може да се осъществи при 

наличие на свободно място по реда на класиране и записване, посочени в чл. 14 и чл. 15 от 

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в 

общинските училища на територията на Столична община. 

(2) Директорите на детски градини могат да извършват преместване на деца между две 

детски градини/училища след подадени писмени заявления от родителите/настойниците и 

на двете деца. Преместването се отразява в ИСОДЗ и ПГУ от директорите.  

(3) При преместване на дете по предходните ал. 1 и ал. 2 детето има право да посещава 

детската градина до датата на постъпването му в новата детска градина.  
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(4) Преместването на дете от една в друга група на детската градина, се осъществява при 

наличие на свободни места в съответната група с мотивирано от родителите заявление за 

преместване и с изричното разрешение на директора.  

(5) Преместването на дете от яслена в I група на детската градина се извършва след 

подаване на заявление до директора на ДГ № 96 „Росна китка“ и решение на работната 

група към Дирекция „Образование“. 

Чл.62. Преместването на децата става по желание на родителите, заявено писмено!  
Чл.63. Преместването на дете от подготвителна група в друга такава се извършва чрез 

Удостверение за преместване.  

Чл.64. Децата се преместват при спазване на следните условия и ред:  

 Подаване на писмено заявление от родителите до директора на приемащата детска 

градина;  

 Издаване на служебна бележка от директора до три работни дни, с която се 

потвърждава приемането на детето за предучилищна подготовка;  

 Служебната бележка се представя от родителя заедно със заявлението за 

преместване на директора на детската градина, от която се премества детето;  

 До три работни дни директорът на детската градина, от която се премества детето, 

предоставя на родителя следните документи:  

 удостоверение за преместване - за децата от подготвителна група; 

 медицински документи на детето;  

 портфолио на детето. 

 До три работни дни от получаване на документите, директорът на приемащата 

детска градина информира писмено директора на детската градина, от която се 

премества детето, за неговото записване. 

 До три работни дни от записването на детето, директорът на приемащата детска 

градина уведомява за преместването на детето  в съответната община.  

 

ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Чл. 65. Децата се отписват:  

(1) Aвтоматично от ИСОДЗ, ако класираното дете с прием от септември не постъпи в 

рамките на 60 дни - за децата от яслените гупи и 30 дни – за децата от градинските групи. 

За текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на класираните деца.  

(2) По желание на родителите/настойниците с писмено заявление до директора.  

(3) При навършване на възраст за постъпване в първи клас;  

(4) При отписване на дете от подготвителна група през учебната година се издава 

Удостоверение за преместване /образец на МОН/, което се завежда с изх. № и се вписва в 

Книгата за подлежащи на задължително обучение на ДГ №“96 „ Росна китка“ . 

 

 Чл.66.  Децата се отписват от детската градина: 

 

За отписване на детето от Детска градина № 96 „ Росна китка“  родителите подават 

заявление до директора  и бележка от касиера, че не дължат такси за допълнителни 

образователни дейности на заведението, след което получават от медицинската сестра 

личната амбулаторна карта на детето, прекратяват посещението и детето се отписва от 

списъците и системата ИСОДЗ. 

 по желание на родителите /с подадено  заявление/; 
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 при преместване в друга детска градина; 

 от 1 септември в годината, в която навършват 3 - годишна възраст, ако посещават 

яслена група;  

 от 15 септември в годината, в която постъпват в първи клас; 

 от 15 септември, в годината, в която навършват 6 - годишна възраст и постъпват в 

първи клас по желание на родителите; 

 при нарушения на Правилника за дейността на детското заведение;  

 при системни закъснения сутрин и безпричинни отсъствия без предупреждение. 

Чл.67. При намаляване на броя на децата под норматива и при производствена 

необходимост се сформират сборни групи за децата със заповед на директора / по време 

ваканции, ремонти, летен период и други/. 

Чл.68. Преместването на деца от една група в друга не може да се извършва без писмена 

молба от родителите и  разрешение на директора. 

Преместването на дете в друга детска градина може да се извършва през цялата учебна 

година при наличие на свободни места.  

Децата приети и/или посещаващи ДГ № 96 „Росна китка” се отписват с подаване на 

писмено Заявление за отписване до директора на детската градина в следния ред: 

 Родителят попълва заявлението за отписване като вписва дата, до която детето е 

посещавало детската градина и дата, от която желае да бъде отписано; 

 Учителят проверява и вписва дните от месеца на напускане, за които детето следва 

да плати такса за допълнителни образователни дейности в следните документи: 

- заявлението за отписване и се подписва;  

-в дневника на групата;  

-в електронния дневник на групата ; 

 * Учителят предава бланката на заявлението за отписване на касиер -домакин. 

 Касиер- домакинът извършва следното:  
-проверява старите задължения на детето;  

             -проверява подадената от учителя информация в електронния дневник.  

             -събира всички дължими от детето такси за ДОД от родителя; 

             -подписва се на бланката на Заявлението за отписване и я предава на мед. сестра на 

детската градина;  

 Медицинската сестра предава на родителя медицинските документи на детето и 

удостоверява това с подпис на бланката на заявлението за отписване и го предава на 

директора на ДГ.  

 След изпълняване на горната процедура директорът на ДГ № 96 отписва детето в 

ИСОДЗ и Админ С. 

 Децата се отписват от ДГ № 96 при следните обстоятелства: 

 по желание на родителите, изразено писмено чрез гореописаното заявление до 

директора;  

 При постъпване в първи клас. В този случай не се изисква писмено заявление до 

директора; 

 при неявяване на ново записано дете без уважителна причина до 90 дни за ясла и 60 

дни за група и уведомяване от страна на родителите. В този случай отписването се 

извършва по служебно от ИСОДЗ; 
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 при отсъствие на детето по неуважителни причини / с изключение на отсъствие по 

болест, удостоверено с медицински документ /от детското заведение за повече от 

един месец. Отписва се служебно от директора;  

 при доказано некоректно отношение на родител към персонала на детското 

заведение - заплахи, обиди, и др. род накърняване на достойнството и служебното 

положение. В този случай засегнатите служители подават писмена докладна до 

Директора, подкрепена със свидетелски показания. След разговор с родителя, 

същият се уведомява, че детето му ще бъде отписано от детското заведение в 

резултат на нарушаване на реда в ДГ. 

  При две закъснения от страна на родител за взимане на дете след работното време / 

19.00 ч./ на детското заведение детето се отписва по служебен път. Тези 

закъснения се удостоверяват с Констативни протоколи, попълнени според 

изискванията.  

 При отписване на дете, подлежащо на задължителна предучилищна подготовка се 

издава Удостоверение за преместване /образец на МОН/, подписано от директор, 

което се завежда с изх. № и се вписва в Книгата за подлежащи на задължително 

обучение; 

 

ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА  
 

Чл.69. Децата от ДГ 96 „Росна китка“, могат да отсъстват само по здравословни или по 

други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по 

семейни причини (според възрастовите изисквания). 

 отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не 

повече от 10 дни за подготвителни групи (трета и четвърта група), а за 

останалите 30 дни  за съответната учебна година; 

 до 3 учебни дни с писмено заявление до учителя на групата; 

 до 7 учебни дни с предварително разрешение на директора, въз основа на 

мотивирано писмено заявление от родителя; 

Родителите са задължени да подадат писмено заявление преди отсъствието на детето, ако 

това е невъзможно уведомяват учителя на групата по телефона и подават  заявление до три 

дни след завръщането на детето.  

Чл.70. Децата посещаващи  подготвителна група  е допустимо да отсъстват и за времето на 

ваканциите, определени от МОН. Отсъствията за този период се извиняват от детското 

заведение по служебен път. 

Чл.71. За всяко дете от подготвителна група отсъствало през съответния месец повече от 3 

дни, за които няма уважителни причини, директорът изпраща справка на Регионалната 

Дирекция за социално подпомагане и РУО гр.София.  

Чл.72.При отсъствие по болест родителите на детето са длъжни да уведомят медицинската 

сестра на ДГ № 96 „Росна китка“   или учителите на групата. 

Чл.73. След завръщане на детето родителите представят медицинска бележка с диагноза 

на заболяването, амбулаторен номер и заключение на личния лекар, че детето е здраво и 

може да посещава детското заведение.  

Чл.74. При отсъствие на  новоприето дете в ДГ № 96 „Росна китка“  за повече от един 

месец и за яслена група два месеца, без предварително уведомление на директора, за 
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причината на неговото отсъствие, детето автоматично губи мястото си след посочения 

срок. Освободеното място се заема от следващото дете по реда на чакащите прием. 

Чл.75. При отсъствие на дете от детската градина повече от 10 дни, родителите 

представят бележка от личния лекар, че детето е здраво и че не е било в контакт със 

заразно болен, съгласно Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към 

детските градини, (издадена от МЗ обн. ДВ, бр. 15 от 16.02.2007г.) 

Чл.76. При отсъствие на дете от ДГ № 96 „Росна китка“ за повече 30 дни, се изисква 

еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с 

отрицателен резултат само по епидемични показания, а при отсъсвие за повече от два 

месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба № 5 

от 2006г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози /ДВ, бр. 40 

от 2006 г./.  

Чл.77. Деца от яслена, първа и втора възрастова група, непостъпили в определения 

по чл.19, ал.1 срок, губят мястото си в детската градина! 

 За деца от подготвителна група, непостъпили от 15 септември, в срок до 30 

септември, след проверка на причините и писмено известие до родителите, 

директорът на Детска  градина № 96 „Росна китка“  прави мотивирано предложение 

до кмета на общината за налагане на мерки на родителите по реда на ЗПУО;  

 В срок до 30 септември, директорът на Детска  градина № 96 „Росна китка“   

изпраща сведение до Столична общината за децата, постъпили в подготвителна 

група. 

Чл.78. За летния период (от 01. 06. до 14. 09.), както и ваканциите, определени със 

Заповед на министъра на Министерството на образованието и науката за съответната 

учебна година,  родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще 

посещава ДГ № 96 „ Росна китка“. Групите се сформират от смесен тип.  

(1) Дете, което е заявено,че НЯМА да посещава детското заведение в определен 

ваканционен период, отсъствията се извиняват по служебен път от детската градина.  

(2) Отсъствията на деца за заявения период са допустими само по здравословни 

причини, извинени с медицинска бележка!  

Настоящето заявление се съхранява в ДГ № 96 „ Росна китка “. 

 

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ НА ДЕЦА 

Чл. 79. (1) Децата се приемат от дежурния учител от 07:00ч. до 07:30ч. или учителите на 

групите, сутрин от 7:30ч. до 8:30ч. и се издават следобед от 16:00ч. до 18:30ч. , а от 18:30ч. 

до 19:00ч. от дежурния учител и мед. сестра II смяна лично на родителите.  Служител, 

който отключва вратата има задължението и да я заключи! След сутрешния прием в 8:30 ч. 

входовете се затварят, а след 09:00 ч. се заключват.  

              (2) По желание на родителите или по изключение след предварително 

уведомление, децата включени в целодневна организация, могат да се приемат в удобен за 

родителите час, но не по-късно от 09:30 ч. закусили, за да се включат във формите на 

организация на групата. В тези случаи да се има предвид, че учителят в уговорения ден 
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или срок до 09:00ч. записва присъствие на детето в дневника, а родителят, ако не доведе 

детето си, поема своята отговорност. 

Чл. 80. Децата в почасовата организация се приемат от учителят, пом. възпитателя на 

групата, сутрин от 8:45ч. до 9:00 ч. и се издават до 12:00 ч. лично на родителите.  

Чл. 81. С оглед на коректно водене на финасовата документацията при пропускане на 

началния час на прием, детето не се допуска до прием за деня.  

Чл. 82. (1) Родителите или настойниците са задължени да присъстват при извършването на 

ежедневния сутрешен филтър от медицинските сестри, установяващ здравословното 

състояние на детето, хигиенно състояние. 

             (2) Прием на дете се отказва при видими симптоми на здравословно 

неразположение - температура, хрема, кашлица, зачервено гърло, болки в корема, 

разстройство, обриви, възпаление на очите и др., като при последващ прием се изисква 

бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето.  

            (3) Приемът на дете, издадено със здравословни проблеми, се извършва с бележка 

от личния лекар, че детето е здраво и може да посещава детското заведение.  

            (4) В детската група не се приемат лекарства под какъвто и да е предлог!  

Чл. 83. (1) За периода от 15 септември до 31 май, 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 /мед. 

бележка, спортен клуб, логопед и други специалисти/, както и по семейни причини.  

              (2) Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо: 

 - за деца от подготвителните групи - не повече от 10 дни за съответната учебна година с 

предварително писмено уведомяване от родителя, до директора.  

- за останалите деца - не повече от 30 дни за съответната учебна година с предварително 

писмено уведомяване от родителя, до директора.  

             (3) Извън случаите на ал. 2 отсъствието на децата е допустимо за времето на 

ваканциите определени със заповед на министъра на Министерството на образованието и 

науката, когато в детското заведение се провеждат санитарно-хигиенни дейности, когато 

детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи, поради аварии, 

ремонти, карантини и други обективни причини.  

            (4) За отсъствието на децата за периода на регламентираните ваканции не се 

изисква представянето на документи по ал. 1. Родителят/настойникът подава заявление за 

времето, през което детето ще посещава детското заведение. 

Чл. 84. При отсъствие на детето 10 и повече дни, родителите представят медицинска 

бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е в контакт със заразно болни. При липса 

на такава детето не се приема.  

Чл. 85. При отсъствие по болест, родителите на детето са длъжни да уведомят мед. сестри 

или учителите на групата в първия ден на отсъствието, а до 08:30 ч. на последния работен 

ден на същия месец да представят мед. бележка в детското заведение.  

Чл. 86. (1) След завръщане на детето в детската градина, родителите представят 

медицинска бележка от личния лекар, че детето е клинично здраво и може да посещава 

детското заведение. При липса на такъв документ, детето не се приема.  

                (2) Медицинска бележка, че детето е клинично здраво се представя и когато то е 

издадено на родителя с видимо неразположение.  

Чл. 87. При установяване на заразно заболяване се преустановява приема на нови и 

отсъстващи деца в съответната група на ДГ 96 „Росна китка“ до преминаване на 

карантинния период. 
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Чл. 88. При отсъствие на дете по епидемични показатели за 30 и повече дни, се представя 

изследване за чревни бактерии, а при отсъствие за два и повече от два месеца, родителите 

/настойниците/ задължително представят изследвания за чревни паразити.  

Чл. 89. Приетите деца могат да не посещават детското заведение през летния период от м. 

юни до 14.09 .и по време на ваканциите обявени със Заповед на министъра на МОН.  

Чл. 90. За летният период от 01 юни до 14 септември вкл. родителят/настойникът подава 

заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение или дежурното 

такова в района /чл. 40, ал. 2 от Наредбата за таксите на СО/. Заявленията се съхраняват от 

учителите в групите. 

Чл. 91. (1) ДГ № 96 „Росна китка“ работи целогодишно с деца с изключение на м. август - 

времето, определено за санитарно- хигиенни дейности, основни, текущи и аварийни 

ремонти съгласувано с графика за работа на районно ниво, за което родителите се 

информират своевременно;  

              (2) Желаещите да посещават детска градина деца през м. август могат да 

посещават дежурната за района градина при предварително подадено до директора 

заявление.  

              (3) Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, 

включително от 01 юни до 14 септември, както и ваканциите, определени със заповед на 

министъра на Министерството на образованието, младежта и науката за съответната 

учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще 

посещава детското заведени. 

Чл. 92. При всякакви промени в графика на посещение на детето в детската градина, 

родителите са задължени да уведомяват най-малко един ден предварително или до 08:30ч. 

на същия ден.  

Чл. 93. (1) Влизането в детското заведение по време на пандемия е забранено! 

В обичайните ситуации извън пандемия се осъществява чрез използване на домофонната 

система;                     

             (2) Приемането и издаването на децата се осъществява лично от учителите и мед. 

сестрите в яслените групи;  

             (3) До 07:30ч. и след 18:30ч. децата се приемат и издават от дежурен учител. След 

18.50ч. учителя търси съдействие на родителите по телефона. 

Чл. 94. (1) Предаването на децата се осъществява от 16.00 ч. до 19.00 ч.  

             (2) При желание от страна на родителите децата им да бъдат водени и взимани от 

други пълнолетни лица, като декларират това писмено в Декларация и посочат трите 

имена на лицето, което ще води и взима детето и родствената връзка с него.  

             (3) Декларацията по тази точка се подава до Директора на детската градина и се 

съхранява от учителите на групата в досието на детето за една учебна година или до 

промяна в обстоятелствата.  

             (4) Забранява се взимането на деца от детската градина от непълнолетни 

техни братя, сестри, роднини и други! 

             (5) ДГ № 96 „Росна китка“ не носи отговорност при лични спорове и вражди 

между родители, освен при съдебно решение за родителски права или ограничен 

достъп на родител до дете. В този случай родителят, който отглежда детето по закон, 

представя съответните документи в детското заведение, за да удостовери, че само и 

единствено той/тя може да води и взима детето. 

             (6) Към детското заведение има изградена домофона система, която дава 

възможност за връзка на родителите с групата, но не служи като средство за достъп. 
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 Чл. 95. Забранява се пускането на децата сами от входа на двора на детската 

градина! 

Чл. 96. Родителите са задължени при влизане и излизане в територията на детското 

заведение да затварят входната врата на дворното пространство във връзка със 

сигурността на децата! 

Чл. 97. Не се допускат провеждането на продължителни и лични разговори на 

учителите с родителите по време на издаване на децата! 

Чл. 98. Не се предава дете на родител в нетрезво състояние и се информира другия 

родител и той поема грижата за осигуряване на пълнолетно лице за издаването! 

Чл. 99. След приключване на работния ден в детското заведение се пуска СОТ от 

упълномощено  лице от охранителната фирма с присъствието на дежурния учител и 

дежурните служители.  

Чл. 100. След 19:00 ч. при останало невзето дете, за закъснението на родителя се 

изготвя констативен протокол от дежурния учител и дежурните служители. При 

повторно закъснение след 19.00 часа за невзето дете се уведомяват социалните 

служби, Агенцията за закрила на детето, както и органите на VIII РУ СДВР.  

Чл. 101. (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, часовници, таблети, както и 

тяхното използване от детето.  

                (3) В детската група не се допускат деца със златни накити или други скъпи 

предмети.  

ДГ 96 „Росна китка“ не носи отговорност за съхранението им, дори когато са внесени 

незабелязано.  

Чл.102. В групите не се допускат външни лица, включително и родители, с оглед 

осигуряване безопасността на децата и спазване изискванията на РЗИ!  

Чл.103. Родителят е длъжен да попълни декларация до директора, в която да 

упомене, кой ще води и взима детето от Детска  градина № 96 „Росна китка“    , без да 

се допуска вземането му от непълнолетен и излизането му от детското заведение 

самостоятелно!  

Чл.104. При прием и предаване на децата не се разрешава на родителите въвеждането 

в двора на Детска  градина № 96 „Росна китка“    на домашни любимци /кучета и 

други/, както и тяхното връзване за оградата и входовете на градината! 

Чл.105. Забранено е пускането на деца по коридорите безцелно да се движат сами без 

придружител!  

Чл.106. Забрането е на родителите да качват деца върху гардеробчетата в групите, 

когато ги обуват или събуват!  
Чл.107. При предаване на децата на родителите, учителят споделя персонална информация 

за престоя на детето в групата, относно храненето, комуникацията с други деца, участието 

в организирани занимания и игри. 

Чл.108. При предаване на децата на родителите, учителя попълва бланка за издаване на 

детето, в което записва данни на лицето, което взима детето, час на вземане и се подписва.   

Чл.109. В Детска  градина № 96 „Росна китка“ се сформират сборни групи при:  

 намаляване броя на децата в групата - под 12; 

 за периода на регламентирани със Заповед на министъра на образованието 

ваканциионни дни за съответната учебна година;  
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 по изключение, при отсъсвие на учител и невъзможност да се назначи своевременно 

негов заместник; 

  учителите, водещи сборните групи уведомяват родителите в коя група ще е детето 

и кой учител отговаря за него. 

Чл.110. Децата се предават от учителите на родителите в добър външен вид.  

Чл.111. При сутрешния прием, както и след издаване на детето от учител на родител, 

родителят е задължен да напусне за кратко време детската градина и дворното 

пространство! 

Чл.112. Не се допуска застояване на родител и дете, или група от родители и деца на 

площадките и зелените площи на двора на детската градина с оглед безопасността на 

останалите деца, опазване на зелените насаждения, дворните съоръжения, уреди и 

пособия за игра и отдих!  
Чл.113. При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон, 

семейно положение и други, родителите са длъжни да уведомят учителите.  

Чл.114. Детското заведение се охранява от Охранителна фирма.  

Охранителите или друго упълномощено лице от ДГ 96 „Росна китка“ са задължени да 

посрещат и съпровождат външните посетители до групата или кабинета, където отиват.  

Чл.115. Детското заведение е снабдено с паник бутон, който се използва само и 

единствено от охранителите като аларма за оповестяване при неотложна необходимост от 

намеса на охранителните органи. 

 

 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  И ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

НА ДЕЦАТА 

 

Чл.116. Детска  градина № 96 „Росна китка“ осигурява приобщаващо образование и 

подкрепа за личностно развитие на всяко дете съобразени с индивидуалните, възрастовите 

и социалните  му потребности съвместно с държавните и местните органи и структури, 

както  и доставчиците на социални услуги за премахване на пречките при усвояването на 

знания и умения.  

Чл. 117. Детска  градина № 96 „Росна китка“ самостоятелно разработва и прилага 

цялостни политики за: 

 подкрепа за личностно развитие на детето; 

  изграждане на позитивен организационен климат; 

  утвърждаване на позитивна дисциплина; 

  развитие на предучилищната общност;  

 поощряване с морални и материални награди.   

Чл. 118. В Детска  градина № 96 „Росна китка“ се прилагат: правила за поведение в 

заведението и в групата, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

насочено към придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности  на 

децата. 

Чл. 119. За преодоляването на проблемно поведение на дете, родител, служител се  

прилага  механизъм за противодействие на тормоза и насилието в Детска градина 

№ 96 „ Росна китка“ утвърден от директора. Осигурява подкрепа за личностно 
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развитие на децата съвместно с държавните и местните органи и структури, и 

доставчиците на социални услуги. 

Чл. 120. Учителите във всяка група установяват напредъка на  детето поне два пъти в 

годината - в началото и в края на учебната година, въз основа на материали от дейността - 

рисунки, снимки, творчество и други, както и писмените становища на психолога  или  

друг специалист.  

Чл. 121. За резултатите от напредъка на детето екипът за работа с детето изготвя доклад до 

директора. Материалите, становищата и докладът се съхраняват в портфолиото на детето и 

в ЛОД. 

Чл. 122. Конкретните мерки за работа с отделни деца се вписват в дневника на групата, 

отнасящи се до обща подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 123. За преодоляването на проблемно поведение на дете и справяне със 

затрудненията му в образователния процес и средата в детската градина се прилагат 

следните дейности: 

(1) информиране на родителите за проблема; 

(2)  консултиране с педагогически специалисти;  

(3) насочване на детето към дейности съобразени с неговите потребности; 

(4)  индивидуална подкрепа от ресурсен учител, психолог или логопед; 

(5) информирано съгласие от родителя за обща и допълнителна подкрепа. 

Чл. 124. При отказ на родителя да изрази съгласие за дейностите по чл. 123, 

ал. 5, директорът на детската градина писмено уведомява Отдел за закрила 

на детето по местоживеене на детето. 

Чл.125. Детска  градина № 96 „Росна китка“ има Етичен кодекс, който се приема от  

Педагогически съвет и  Обществен съвет.   

 

ОБЩА ПОДКРЕПА 

 

Чл.125. Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и  други 

педагогически специалисти - психолог, логопед, ресурсен учител или педагогически  

специалисти от Център за подкрепа за личностно развитие или от детската градина и 

включва: 

 екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

 занимания по интереси; 

 библиотечно - информационно обслужване; 

 грижа за здравето; 

 поощряване с морални и материални награди; 

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

 логопедична работа. 

Чл. 126. Обща подкрепа се осигурява при необходимост и затруднения във: физическо 

развитие, познавателно развитие, езиково развитие, социално развитие, сензорно развитие, 

емоционално развитие, творческо развитие, обучителни затруднения спрямо децата от 
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същата възрастова група, наличие на рискови фактори в средата на детето, хронично 

заболяване, изявени дарби в  изкуствата и спорта. 

Чл. 127. За обща подкрепа на деца, които не владеят български език се подава 

заявление от родителите.  

Чл.128. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на 

компетентностите на децата за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, 

изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за 

придобиване на умения за лидерство. 

Чл.129. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата до 

медицинско обслужване и програми за здравно образование и  здравословен начин на 

живот. 

Чл.130. Децата се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в 

образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на 

детската градина при условия и по ред, определени с държавните образователни стандарти 

за приобщаващо образование. 

Директорът след решение на Педагогически съвет със заповед  може да учредява награди 

за децата. 

Чл.131. Детска градина № 96 „ Росна китка“ осъществява дейности по превенция на 

тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички 

участници в образователния процес. 

Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 

подчинени на обща политика, разработват се самостоятелно от Детска градина № 96 „ 

Росна китка“  и включват: 

 изготвяне на правила за поведението в групите / занималните; 

 разглеждане на подходящи за възрастта теми; 

 партньорство с родителите; 

 дейности за развитие на компетентностите на всички деца от детската градина. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Чл.132. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето се                                 

предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните потребности.  

 Оценката се извършва от екип за подкрепа и личностно развитие със заповед на 

директора за конкретно дете.  

 Оценката на детето е процес на събиране на и анализиране на специфична 

информация за неговото функциониране - силни страни, слаби страни, затруднения, 

потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес, възможности 

за реализация. 

 Въз основа на обсъжданата информация се определят децата, на които следва да се 

извърши оценка на индивидуалните потребности с цел осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от 

плана за подкрепа на детето, в който се определят конкретни дейности и 

необходимите специалисти, и включва: 

 работа с дете по конкретен случай - обучение, възпитание, социализация; 
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 психо - социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и  физически 

увреждания; 

 осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти; 

 ресурсно подпомагане. 

Чл. 133. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца:   

 със специални образователни потребности; 

 в риск; 

 с изявени дарби; 

 с хронични заболявания;  

  емоционално-поведенчески затруднения; 

 сензорни, неврологични, множество увреждания. 

За допълнителна подкрепа родителите подават заявление. 

Чл.134. Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно 

развитие в Детска градина № 96 „ Росна китка“.  

Чл. 135. Екипът за подкрепа: 

 в 3 - дневен срок от извършването на оценката изпраща копие от протокола с 

оценката и решението на екипа за  подкрепа на дете със СОП на директора, за 

представяне в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование.  

 на всеки три месеца внася промени в плана за подкрепа на детето с писмено 

съгласие на родителя.  

 изготвя доклади за всяко дете два пъти в учебното време - до 15 януари и до 15 

юни. 
 

РАННО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА 

 

Чл.136. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа 

 Ранно оценяване се извършва на деца от 3- 3,6 год. възраст при първоначално 

постъпване в детската градина чрез скрининг за определяне на риск от възникване 

на обучителни затруднения от педагогически специалисти  и учителите на детето в 

групата. 

 Ранно оценяване се извършва  с писмено съгласие на родителя. 

 След извършване на оценяването, родителят се запознава с оценката  и резултатите, 

след което ги подписва; 

 В зависимост от оценката и резултатите, координиращия екип в Детска градина № 

96 „ Росна китка“  съвместно с родителите определя за всяко дете дейности от обща 

или допълнителна подкрепа.  

 Взема се предвид анализите и наблюденията на учителите на детето в групата, 

разглежда медицинските му документи  и определя вида на подкрепата - обща или 

допълнителна. 

 Ранно оценяване може да се изиска и по инициатива на родителя на детето. 
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 За всяко дете  за допълнителна подкрепа се утвърждава състав на  екип от 

сециализирани педагогически специалисти, който проследява напредъка и 

развитието на детето.  
 Оценка на индивидуалните потребности се извършва на деца със СОП, в риск, с 

изявени дарби и с хронични заболявания.  

 На деца на 5 - 6 годишна възраст, които са на задължително предучилищно 

образование се извършва оценка на риска от обучителни затруднения в началото на 

учебната година /  до 15 октомври /. 

 В 14 дневен срок преди края на учебното  време на учебната година / до 15 май / 

учителите на групата установяват готовността на детето за училище, като отчитат 

физическо, познавателно, езиково, социално и емоционалното му развитие.   

 

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА ЯСЛЕНИ ГРУПИ 

 

Чл.136.В Детска градина № 96 „ Росна китка“  функционират при целодневна организация 

смесени яслени групи за отглеждане на деца от 10 - месечна до тригодишна възраст. 

 Децата, постъпили в яслени групи в Детска градина № 96 „ Росна китка“, се 

отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско 

развитие, приети с Наредба на министъра на здравеопазването и министъра на 

образованието и науката, както и по Програмна система, изработена от педагозите в 

детската градина, съобразно с Наредбата за предучилищно образование. 

 Дневната организация включва: утринна гимнастика, педагогически ситуации, 

подвижни игри и развлечения, разходки, закаляващи процедури, хранене, 

следобеден сън.  

 За престоя на децата  в детската ясла родителите осигуряват пантофи, пижама 

съобразно сезона, дрехи за преобличане /памперси до 2-годишна възраст/. 

Чл.137.В групите на детската ясла медицинските сестри създават  и поддържат 

образователна среда, която включва: 

 микроклимат в групата и контакти с родителите - уважение, доверие, поощряване, 

подкрепа, сътрудничество, взаимодействие;  

 правила за безопасно поведение на децата; 

 правила за добри обноски между децата; 

 информационни табла за родителите - съобщения, затворена група в социалните 

мрежи с цел по-добри грижи и прозрачност,детско творчество, правилници, 

заповеди, културна програма за всеки месец и други; 

 дневна организация на учебния ден; 

 седмично разпределение на основните и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие; 

 отговорност на персонала в яслената група; 

 телефони за контакти  с яслената група; 

 съвременни технически средства - аудио и видео техника; 

Чл. 138. За адаптирането  към условията в детската ясла специалистите в групата и 

родителите подпомагат децата за изграждане на трайни емоционални връзки с 

материалната и социалната среда.  
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В детската ясла се изграждат здравни, хигиенни, поведенчески навици и умения за 

самообслужване с помощ от специалистите: за хранене, ползване на прибори и съдове - 

чашка, лъжичка, поведение на масата по време  на хранене, за обучение, миене на ръце, 

игра и подреждане на играчките, разпознаване на дрехите, обличане, събличане, познания 

за предназначение на различните помещения и материалната база. 

Играчките се подреждат на достъпни за децата места, които позволяват безпрепятствено  

да ги използват и подреждат.  

Специалистите поддържат положителен емоционален заряд за децата, за да се чувстват 

обгрижени, подкрепени, обичани и спокойни, като ги поощряват, хвалят, аплодират и 

насърчават за придобиване на самочувствие и да изпитват удоволствие от заниманията и 

престоят в детската ясла. 

Чл.139.  В детската ясла  работят следните специалисти: 

 медицинска сестра или акушерка /най-малко по една на смяна/; 

 педагог; 

 помощник възпитатели /по един на смяна/. 

Чл.140. Медицински документи за постъпване на дете в детска ясла: 

 акт за раждане; 

 здравно - профилактична карта, попълнена и заверена от личен лекар; 

 еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни 

паразити, извършени не по - рано от 15 дни преди постъпване в детска ясла; 

 изследване на кръв и урина, извършено в едномесечен срок преди  постъпване на 

детето в ясла; 

 изследване с отрицателна реакция на Васерман за единия от родителите, извършено 

в 6 - месечен срок преди постъпване; 

 данни от личен лекар на детето за извършени задължителните имунизации за 

възрастта му; 

 медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личен 

лекар; 

 медицинска бележка за деца, освободени от имунизации по реда на Наредба №15 от 

2005г. за имунизациите в Република  България. 

Чл.141. Децата от яслената група към Детска градина № 96 „ Росна китка“  

автоматично продължават посещение в първа група  в детската градина. 

 

 

СПЕЦИАЛИСТИ В ДЕТСКАТА ЯСЛА 

 

Чл.142. Медицинските специалисти в яслената група  създават, ръководят и отговарят за 

цялостната организация на работата с децата в поверената им група.  

Персоналът се разпределя така, че във всички помещения в групата да има специалист, 

който опазва и обслужва децата. 

 отговарят за опазване на  здравето и живота на децата  като извършват превантивна 

дейност за недопускане на инциденти между децата и  наранявания с предмети; 

 приемат децата и извършват ежедневен контрол на здравословното състояние, като 

се информират за това и от родителите;  
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 Не се приемат деца с температура, разстройство, повръщане, обриви и други 

симптоми на заболяване! 

 провеждат организирани занимания на децата от групата по писмени указания на 

педагога в яслата и с негово участие, целодневно съобразно организацията на 

учебния ден в Детска градина № 96 „ Росна китка“; 

 наблюдават  здравословното състояние на децата и оказват първа помощ  като 

информират незабавно родителите на детето;  

 прилагат индивидуален подход към всяко дете и активни грижи за новопостъпилите 

деца през периода на адаптацията им; 

 отговарят за храненето на децата, участват  и подпомат децата при хранене; 

 коригират облеклото на децата съобразно атмосферните условия; 

 организират и провеждат общозакалителни  и специални закалителни процедури, 

въведени в Детска градина № 96 „ Росна китка“, съобразно годишните сезони; 

 извършват антропометрични измервания на децата; 

 вземат  материали за микробиологично изследване и ги предава в здравния кабинет 

в Детска градина № 96 „ Росна китка“; 

 следят за спазване на хигиенния режим в помещенията и контролират работата на 

помощник-възпитателите; 

 организират и контролират поддържането на образователната среда в групата; 

 водят дневник на групата в раздел списъчен състав, присъствия и отсъствия на 

децата; 

 дават необходимата информация за детето на родителите.  

  Чл.143. Педагогът в яслата: 

 организира, планира, ръководи и контролира цялостната възпитателна работа и 

педагогическото взаимодействие на персонала с децата; 

 осигурява подходящи материали за игра и индивидуални познавателни книжки, 

дидактични материали за обучение на децата, играчки, моливи, бои, материали за 

онагледяване и други, които се финансират от родителите; 

 подпомага с педагогически методи, прийоми, похвати адаптацията на децата в 

детската ясла; 

 ежемесечно разработва план за възпитание и обучение на децата в групата; 

 дава ежедневно писмени и устни указания на медицинските сестри за организиране 

на провеждане на педагогическо взаимодействие; 

 проследява системно психичното развитие на децата и го регистрира в здравно - 

профилактичните им карти; 

 дава необходимата информация на родителите; 

 обособява  кътове за игра разположени в различни части на занималнята. 

   Чл.144. Помощник-възпитателят в детската ясла: 

 се грижи за поддържането на личната хигиена на децата; 

 се грижи за обслужване на децата на малки групи  /до две - три деца / при ползване 

на тоалетна, смяна на памперси, обличане, събличане; 
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 Децата могат да ползват памперси, като едновременно се обучават да ползват 

тоалетна!; 

 се грижи за общата хигиена на помещенията в групата, като извършва почистване 

по график за разпределение на работното време утвърден от директора; 

 доставя храната в групата;  

 Храната се сервира на децата като  всяко ястие е в отделен съд, с подходяща 

температура за консумиране, при създадена обстановка за хранене - покривка, 

прибори, салфетки; 

 осигурява играчки за игра на децата на двора, на площадката; 

 поддържа играчките на децата чисти и дезинфекцирани. 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И  

ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Чл.145.Предучилищното образование се организира в учебни години. 

 Учебната година включва учебно и неучебно време; 

 Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на 

следващата календарна година;  

 Учебното време се организира в учебни седмици и учебни дни; 

 Учебната седмица е с продължителност 5 дни и съвпада с работната седмица;  

 Детската градина осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на 

децата в рамките на 12 астрономични часа на ден през учебната година.  

Чл.146. Провеждането на дейности извън ДОС, както и театрални представления, 

отпразнуване на рожденни дни и правене на снимки за празници става във времето след 

10:30ч. и от 16:00ч. следобед.  

Чл.147. Предучилищното образование се осъществява от квалифицирани учители и с 

помощта на помомощник-възпитатели и се реализира в съдействие и партньорство с 

родителите. 

Чл.148. Процесът на предучилищно образование е подчинен на прилагането на Програмна 

система.  

Програмната система на детската градина разпределя основните форми на 

педагогическо взаимодействие по следния начин:  

I възрастова група – 11 

II възрастова група –13  

III възрастова група –15  

IV възрастова група – 17  

Чл.149. Програмна система се разработва от педагогическия екип въз основа на 

Стратегията на детската градина и е част от нея.  

Чл.150. В детското заведение официалният език е български. Деца, на които българския 

език не е майчин, го изучават на база ДОС. 

Чл.151. Когато в детската градина са записани деца с различна етническа принадлежност 

от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата 

им принадлежност.  
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Чл.152. Цялостната дейност за учебната година в детската градина, се планира в Годишен 

план, който се приема на Педагогически съвет и се утвърждава със заповед на директора. 

Чл.153. Основен вид дейност в Детска градина № 96 „ Росна китка“ е педагогическа. 

Чл.154. Целта на Детска градина № 96 „ Росна китка“ е подготовката на децата за училище 

и реализацията им в живота. 

 Чл.155. Животът на децата в Детска градина № 96 „ Росна китка“ се организира, 

съобразно възрастовите им особености и индивидуални потребности, като се осигурява 

необходимото време за игри, занимания, хранене, сън и други дейности, предпазване от 

физическа и нервна преумора.  

Чл.156. Учителите сами преценяват и подбират педагогическите ситуации, съдържанието, 

средствата и подходите, като стимулират познавателната активност, самостоятелност на 

избора, свобода на действията, богатството на въображенията и уменията на детето да се 

ориентира в динамично променяща се среда, съгласно ДОС.  

Чл.157. Учителите и обслужващия персонал нямат право да пускат детски филмчета 

излъчвани от кабелни канали, както и музика и песни, които са с неподходащо за 

обучението и възпитанието на децата съдържание!  
Чл.158. Възпитателно - образователната работа се планира през учебната година, /която е 

12 месеца съгласно ЗПУО/ седмично в дневниците на групите.  

Чл.159. Възпитателно  - образователната работа на учителите се отразява ежедневно в 

дневника на групата в предвидената за целта място.  

Чл.160.Задължителната подготовката на детето за училище се извършва в 

подготвителните групи в Детска градина № 96 „ Росна китка“ на книжовен български език, 

съобразено с ДОС за подготовка на децата за училище и утвърдена програма от МОН.  

Чл.161.За постигане на очакваните резултати учителите имат право и носят отговорност за 

избора на подходящи методи и средства. 

Приоритетните педагогически технологии включват:  
 интерактивни методи и подходи;  

 използване на съвременни информационни средства, съответстващи на 

потребностите и интересите на детето;  

Чл.162. Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява при спазване на 

Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование.  

Чл.163. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в 

основни и допълнителни форми. 

Чл.164. Основна форма на педагогическо взаимодействие с деца е педагогическата 

ситуация. Педагогическата ситуация е личностна среща на педагога с детето.  

(1)Педагогическите ситуации се реализират само в учебно време и осигуряват 

постигането на: 

 цялостно развитие на детето;  

 приобщаване на съвкупност от компетентности – знания, умения и навици, 

необходими за преминаване на детето към училищно образование.  

(2)Разпределението на педагогическите ситуации се осъществява по образователни 

направления за всяка възрастова група:  

 Български език и литература  

 Математика  

 Околен свят  

 Изобразително изкуство  

 Музика  
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 Конструиране и технологии  

 Физическа култура 

Чл.165. Проследяване на индивидуалното развитие на детето се осъществавя чрез 

диагностициране, независимо по кое време детето е постъпило в детската градина.  

При констатиране на затруднения от страна на детето се организират допълнителна 

индивидуална работа с него.  

Резултатите от диагностицирането му се вписват в съотвения раздел на дневника.  

Чл.166. В 14 дневен срок преди края на учебното време учителят на IV подготвителна 

възрастова група установява готовността на детето за училище.  

Чл.167. Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, 

социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на 

министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.  

Чл.168. Обучението на децата в яслена група се осъществява от медицински сестри под 

формата на игри и развлечения под непрекъснатият контрол и методически указания на 

учител. 

Чл.169. Отстраняването на децата от основните и допълнителните форми под 

какъвто и да е предлог е абсолютно забранено!  
Чл.170. След избора за всяка учебна година на програмата за подготвителните групи, 

детската градина осигурява безплатно учебните помагала за четири и шестгодишните деца.  

Чл.171. При постъпване на дете в Детска градина № 96 „ Росна китка“ учителите създават 

индивидуално портфолио, което се съхрънява и ежедневно се обогатява до изпращане на 

детето в училище. 

Чл.172. При завършване на подготвителна група се издава удостоверение за завършване, в 

което се описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за 

постъпване в I клас. 

(1)В удостоверението за завършена подготвителна група при необходимост се правят 

препоръки за насочване на ученика към подходящи форми за допълнителна работа през 

началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за 

усвояване на книжовен български език; 

(2)За попълване на удостоверения за подготвителна група всеки учител следва да се 

съобрази с индивидуалните особености и характеристики на детето.  

(3)Недостатъчната готовност за постъпване в 1 клас имат деца, определени от ЕКПО към 

РУО на МОН; 

(4)При изготвяне на Удостоверението учителите от подготвителна група в Детска градина 

№ 96 „ Росна китка следва да се ръководят от страницата „Резултати от предучилищната 

подготовка по образователни направления” в Дневника за подготвителната група, където 

са отразени резултатите от входното и изходното ниво на всяко дете съгласно ДОИ за 

предучилищното възпитание;  

(5)Резултатите се отразяват по образователни направления и техните ядра като се поставя 

акцент върху положителните резултати на детето. 

(6)Насоки за допълнителна работа трябва да бъдат формулирани така, че да имат 

насърчаващ и оптимистичен характер; 

(7)При наличие на засилен интерес към определени дейности, при проява на добри 

постижения в тях, това трябва да бъде записано в неговото удостоверение. 
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Чл. 173. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, 

емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в 

процеса на педагогическото взаимодействие.  
Чл. 174. (1) Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на 

децата.  

                (2) Предучилищното образование може да се организира и в групи вариант.   

                (3) Сформирането на групите по ал. 1 и 2 се определя в съответствие с 

държавните образователни стандарти за предучилищното образование. 

                (4) Когато в детската градина са записани деца с различна етническа 

принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи по ал. 

1 въз основа на етническата им принадлежност.  
Чл. 175 (1) При постъпването на детето в подготвителна за училище група, директорът 

подава служебна информация от детската градина, чрез информационната система на 

МОН.  

                (2) Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от 

детската градина за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, 

подлежащи на задължително обучение.  

                (3) В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 

15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.  

Чл. 176. (1) Отлагането на дете от постъпване в първи клас става не по-късно от 31 май в 

годината на навършването на 7-годишна възраст.  

                 (2) Отлагането по ал. 1 се осъществява с решение на РЕПЛР към РУО – София-

град  

Чл. 177. След писмено изразено желание от страна на родителите, 5-годишните деца могат 

да бъдат подготвяни за постъпване в първи клас на 6 години и при следните условия:  

(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 1 март на предходната учебна година (преди постъпването му в трета 

възрастова група);  

(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. 178. В Детска градина № 96 „ Росна китка“ се ползват познавателни книжки и учебни 

помагала.  

Чл. 179. Познавателната книжка е произведение, създадено в резултат на творческа 

дейност, което е одобрено от министъра на образованието и науката за осигуряване на 

предучилищната подготовка.  

(1) Познавателната книжка е дидактическо средство, което подпомага цялостното 

обучение на детето по едно или няколко образователни направления за определена 

възрастова група на предучилищното образование за овладяване на компетентностите, 

посочени в държавните образователни стандарти за предучилищното образование.  

(2) Учебното помагало е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което 

подпомага предучилищното и училищното образование за:  

 конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части на 

учебното съдържание;  

 затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетентности.  
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Чл. 180. Познавателните книжки и учебните помагала трябва да са съобразени с 

възрастовите характеристики на децата, както и да насърчават самостоятелността и 

мисленето. Познавателните книжки и учебните комплекти не може да съдържат елементи 

на търговска реклама.  

Чл. 181. В предучилищното образование на Детска градина № 96 „ Росна китка могат да 

бъдат използвани познавателни книжки, които са печатни издания, печатни издания с 

електронен вариант или електронни издания.  

Чл. 182. (1) Децата, подлежащи на задължително предучилищно образование получават 

комплект безплатни познавателни книжки.  

                    (2) Познавателните книжки се избират от учителите на групата в съответствие с 

програмната система и се закупуват със целеви средства на държавно финансиране.  

                (3) Познавателните книжки са лични и се предоставят еднократно за една учебна 

година.                     

                (4) За периода на учебната година познавателните книжки, учебните помагала и 

индивидуалните учебни пособия на децата се съхраняват на специално обособени за целта 

места в групите.  

                (5) Получените познавателни книжки не подлежат на връщане или повторно 

използване. 

Чл.183.  Предучилищното образование осигурява условия за ранно детско развитие и 

подготовка на децата за училище. 

Чл.184. Предучилищното образование е задължително и включва учебната година, която е 

с начало в годината на навършване на 3-годишна възраст на детето.  

По желание на родителите предучилищната подготовката може да се извършва в 

подготвителен клас в училище. Задължителното предучилищно образование е безплатно 

за децата. 

Чл.185. Основните цели на предучилищното образование са: 
 интелектуално, емоционално, социално, духовно, нравствено, физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете в съответствие с възраст, потребности, способности и 

интересите му; 

 съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

 придобиване на компетентности за  личностна реализация и устойчиво развитие; 

 ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на 

развитието и реализацията им; 

 формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

 формиране на толерантност и уважение към етническа, национална, културна, 

езикова и религиозната идентичност;  

 формиране на толерантност и уважение към правата на децата и хората с 

увреждания; 

 познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

Чл.186.За всяка учебна година МОН утвърждава списък на познавателните книжки, които 

може да се използват в предучилищното образование. Списъкът се публикува на сайта на 

МОН до 31.01.  всяка календарна година.  

Чл.187.Познавателните книжки, които не са включени в списъка не може да се 

използват в системата на предучилищното образование! 
Познавателните книжки и учебните помагала насърчават и развиват самостоятелността и 

мисленето им. 
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 Стойността на комплекта се  определя от МОН;  

 Количествата на познавателните книжки се определят съгласно заявка, която се 

изготвя от директора; 

 Заявките се попълват в срок, определен от МОН; 

 Познавателните книжки и учебните помагала се избират от учителите на 

съответната група,  в съответствие с Програмната система; 

 Допълнителните материали за обучение се финансират от родителите. 

Познавателните книжки за първа група се заплащат от родителите, а за останалите 

групи са безплатни. Материалите за работа се финансират от родителите.  
Учителите са длъжни да следят за опазването и съхраняват учебните помагала и 

познавателни книжки, надписани с името на всяко дете. 

Чл.188. На децата в Детска градина № 96 „ Росна китка“   се осигуряват условия за 

усвояване на български книжовен език. 

Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца, които се 

обучават в Детска градина № 96 „ Росна китка“, както и за системата на предучилищното 

образование. 

Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към 

писмената реч на децата. 

Чл.189. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно, нравствено, социално, емоционално 

и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на 

педагогическото взаимодействие. 

Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група е една 

учебна година. 

Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и четвърта 

подготвителна възрастова група. 

ГРУПИ И ДЕЦА 

Чл. 190. Броят на групите в детското заведение се определя от директора на детската 

градина, след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с ДОС за финансирането.  

Чл. 191. Броя на децата в групите се определя от Наредба за прием на деца в общинските 

детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на 

Столична община.  

Чл. 192. (1)Предучилищното образование в ДГ № 96 „Росна китка“ се организира в групи 

според възрастта и броя на децата. В ДГ № 96 „Росна китка“ има 2 яслени групи; 1 група 

вариант; 10 градински групи. 

               (2) Задължителното предучилищно образование се осъщесвява в трета и четвърта 

подготвителна възрастова група.  

               (3) В група в ДГ може да се обучават до три деца със специални образователни 

потребности.  

Чл. 193. Сборни групи се сформират: 

(1) По време на официални празници, аварии, ремонти, карантини, екскурзии и други 

обективни причини.  

(2) При намаляване броя на децата в групите под (12 деца);  

(3) При отсъствие на учител, поради отпуск (платен, неплатен, по болест) и невъзможност 

да се назначи негов заместник, когато броя на децата позволява това;  

(4) През ваканциите, определени със заповед на министъра на МОН, включително от 01 

юни до 14 сепември вкл., родителят/настойникът подава заявление за времето, през което 
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детето ще посещава детското заведение. Заявленията се предоставят от учителите 

персонално на всеки родител, като сроковете за подаването им е преди края на учебната 

година. 

(5) Сборните групи се сформират на база подадени заявления и при утвърден от директора 

списък.  

(6) При сформирането на сборните групи родителите се уведомяват в коя група ще е 

детето и кой учител отговаря за него. 

(7) Карантинните групи не се сливат. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

Чл. 194. (1)Неучебното време е времето без педагогически ситуации по образователни 

направления, както и времето извън учебните дни.  

                (2) В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие, а в неучебното време без педагогически ситуации – 

само допълнителни форми.  

Чл. 195. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май 

на следващата календарна година.  

               (2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.  

               (3) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, 

ал. 2 от Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените 

работни дни са учебни за децата.  

               (4) Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.  

               (5) Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в 

периода от 1 юни до 14 септември. 

Чл. 196. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, 

почасова или самостоятелна организация; 

                (2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни 

възрастови групи.; 

                (3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за 

целодневна или полудневна организация само през учебното време на учебната година; 

               (4) Самостоятелната организация се осъществява за отделно дете извън групите в 

ДГ № 96 „Росна китка“.  

Чл. 197.(1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.  

               (2) Началният час на сутрешния прием в ДГ № 96 „Росна китка“ е 07:00 ч.  

Чл. 198. В целодневната организация в учебното време се редуват основна и 

допълнителни, а в неучебното 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.  

Чл. 199. Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.  
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Чл. 200. Организацията на учебния ден за всяка детска група се изготвя от учителите на 

детската група и се утвърждава със заповед на директора.  

(1) Организацията на престоя на децата е мобилна и вариативна, съобразена с 

потребностите на децата.  

(2) Допуска изменение на дневното разписание по преценка на учителите и в зависимост 

от сезона и индивидуалните и възрастови особености на децата.  

Чл. 201. (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 и/или дъжд!  

(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 организацията на учебния ден се осъществява преобладаващо на 

открито.  

Чл. 202. (1) В края на деня децата се предават лично на родителите.  

               (2) Детето може да бъде предадено на друг член от семейството или роднина след 

предварителна уговорка с родителите, удостоверено с подпис в попълнена декларация по 

образец.  

                (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 съгласието си 

за това);  

3. на непълнолетни братчета или сестрички;  

4. на родители във видимо нетрезво състояние.  

Чл. 203. (1) При предаването на децата на родителите учителят споделя персонална 

информация за престоя на детето в групата, относно храненето, участието с организирани 

занимания и игри, комуникацията с другите деца.  

                 (2) Споделената информация следва да е подкрепена с реални факти, да е 

уважителна към детската личност и предполагаща партньорско взаимодействие 

между педагозите и семейството в интерес на детето.  
Чл. 204. След 18:30ч. децата се предават на родителите от дежурните учители в дежурната 

група.  
Чл.205. Крайният час за напускането на детската градина е 19:00ч. 

Чл.206. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден от 09:00ч. до 

12:00ч.  

                (2) Почасовата организация се осъществява само през учебното време.  

                (3) 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. 

                (4) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна 

или за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца 

на почасова организация над максималния брой деца.  

                 (5) Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се организират 

като допълнителна услуга по отглеждане на децата.  
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Чл. 207. (1) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане на детето, организирано от родителя и проследяване постиженията на детето 

от детската градина в началото и в края на учебното време.  

                (2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за 

съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното 

управление по образование.  

                (3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:  

 копие от лична карта на родителите;  

 декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите 

особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на 

физическото и психическото му здраве и благополучие;  

  програма за развитие на детето, която задължително съдържа: 

- избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните 

потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 

от Закона за предучилищното и училищното образование;  

- примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите за съответната 

възрастова група;  

- списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.  

(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението и анализ 

на документите одобрява или отказва да одобри включването на детето в 

самостоятелна организация.  

(5) Експертната комисия отказва да одобри включването в самостоятелна 

организация, когато:  

 не представи някой от документите по ал. 3;  

  не е осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и 

гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и 

психическото му здраве и благополучие;  

 представената програма не гарантира постигането на някоя от целите по чл. 5 от 

Закона за предучилищното и училищното образование;  

 избраните методики и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните 

потребности и интересите на детето.  

(6) За установяване на верността на декларираните обстоятелства експертната 

комисия може да извършва проверки на място.  

(7) Експертната комисия може да провежда събеседване с детето и с родителите 

преди вземането на решението по ал. 3.  

(8) Постиженията на детето, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано 

при самостоятелна организация, се определят от учители в детската градина в 

началото и в края на учебното време.  

(9) За провеждане на дейността по установяване на постиженията на детето, 

родителите осигуряват присъствието му в определен от детската градина час.  

(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време 

не постига очакваните резултати, от следващата учебна година се включва в 

целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищно образование 

по избор на родителите.  

Чл. 208. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно 

дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора 
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на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с 

финансиращия орган. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Чл.209. Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен 

очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са 

учителят и детето. 

При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата 

дейност за постигането на компетентностите по образователните направления.  

Детска градина № 96 „ Росна китка“    осигурява игрова дейност във всички видове 

организация през учебното и неучебното време. 

Чл.210. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в 

основна форма и в допълнителни форми. 

Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата 

в Детска градина № 96 „ Росна китка“   Програмна система при зачитане на потребностите 

и интересите на децата. 

Учителите, определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и 

организират деня на детето в Детска градина № 96 „ Росна китка“ . 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 211. Образователно-възпитателната работа в Детска градина № 96 „ Росна китка“  се 

осъществява на основание Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, 

обн. – ДВ, бр.46 от 17. 06. 2016 г., в сила от 01. 08. 2016 г. издадена от министъра на 

образованието и науката.  

Чл. 212. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, 

емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в 

процеса на педагогическото взаимодействие.  

(1) Компетентностите за всяка възрастова група по образователни направления са 

дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на 

децата:  

1. Български език и литература  

2. Математика  

3. Околен свят  

4. Изобразително изкуство  

5. Музика  

6. Конструиране и технологии  

7. Физическа култура  

Чл. 213. Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 

програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, която се 

приема с решение на педагогическия съвет.  

(1) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми 

на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.  

(2) Програмната система трябва да отговаря на следните изисквания:  

 да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от 

образователните направления;  
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 да отчита спецификата на детската градина и на групите;  

  да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на 

децата.  

(3) В Програмната система се включват:  

 подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

 2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;  

 тематично разпределение за всяка възрастова група;  

 механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.  

Чл. 214. (1) Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансираното 

разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва темите за 

постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и 

методите и формите за проследяване на постиженията на децата.  

                    (2) Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на 

децата и спецификата на образователната среда.  

Чл. 215. Детската градина може да прилага иновативни и авторски програмни системи.  

                    (1) Чрез иновативните и авторските програмни системи в педагогически 

ситуации се придобиват и допълнителни компетентности, включително и извън 

образователните направления.  

                    (2) Допълнителните компетентности се определят в програмната система по 

образователни направления и възрастови групи.  

Чл. 216. Не се допуска задаването на домашна работа и работа с познавателните 

книжки вкъщи!  

Чл. 217. (1) Материално-дидактичната среда в занималнята и допълнителните помещения 

се организират, 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 отговоря 

на следните характеристики:  

* вариативна и мобилна;  

* интересна и привлекателна;  

* развиваща и стимулираща;  

* гарантираща възможности за избор;  

* съобразена с конкретното образователно съдържание за деня.  

                 (4) За пълноценното двигателно развитие на децата дворното пространство е 

разпределено:  

* с възможности за позициониране на различните възрастови групи;  

* с обособени площадки за организирани спортни занимания,спортно-подготвителни игри 

и упражнения по безопасност на движението по пътищата;  

* като обособено пространство за сцена на открито. 

 

ОСНОВНА ФОРМА  НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

  

Чл.218. Основната форма на педагогическо взаимодействие във всички възрастови 

групи е педагогическата ситуация. 
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Педагогическите ситуации се организират само в учебното време и осигуряват 

постигането на компетентностите по образователни направления.   

Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се 

осъществява в седмично разпределение. 

Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на 

конкретната група до 15-ти септември и се утвърждава от директора на Детска градина № 

96 „ Росна китка“ . 

Чл.219. Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на 

компетентностите по образователни направления е: 

 за първа възрастова група – 11; 

 за втора възрастова група – 13; 

 за трета възрастова група – 15; 

 за четвърта възрастова група – 17. 

Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова 

група не може да надвишава минималния общ брой  с повече от пет педагогически 

ситуации - за целодневна организация и с повече от две педагогически ситуации - за 

полудневна и почасова организация. 

Чл.220. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е не 

повече от 15 до 20 минути - за първа и за втора възрастова групи, и от 20 до 30 минути - за 

трета и за четвърта възрастова групи. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Чл.221. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие разширяват и 

усъвършенстват отделни компетентности по образователните направления  или  

осигуряват придобиване на други компетентности в съответствие с интересите на децата, 

както и допринасят за цялостното развитие на детето. 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на 

групата извън времето за провеждане на педагогически ситуации. 

Допълнителните форми се организират, както в учебното време,  така и в неучебното 

време.  

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с 

Програмната система на Детска градина № 96 „ Росна китка“, цялостната организация на 

деня и с интересите и потребностите на децата. 

Чл. 222. Допълнителни форми в детската градина са: 
 ежедневни разходки и престой на открито; 

 игра в двора на детската градина; 

 ежемесечни  театър, кино или цирк; 

 рождени дни на децата в групата; 

 наблюдения; 

 планирани екскурзии; 

 лагери;   

 състезания и спортни празници. 

Културна програма - празници и тържества:  

 общи 

 групови; 
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Тържества, концерти  и открити практики;  

Творчески работилници за деца и родители; 

Отворени врати  -  всяка последна сряда от текущия месец; 

Допълнителни образователни дейности /ДОД/: 

 Английски език; 

 Народни танци; 

 Модерни и латино танци; 

 Футбол; 

 Таекуондо. 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  

 

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №96 „РОСНА КИТКА“ 

 

 Тези правила се издават на основание ЗПУО и приети от СОС с Решение № 135 по 

Протокол №30 от 6.04.2017 год. „Правила за осъществяване на допълнителни 

образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична 

община“.  

 Допълнителните образователни дейности /ДОД/ са вид образователни услуги извън 

Наредба №5 от 3.06.2017г. за предучилищното образование. 

 Родителите заявяват в писмена форма, чрез подаване на заявления до директора 

желанията си за включване на децата в тези дейности, като същите могат да се 

променят през учебното време, което се отразява пак писмено.  

 Тези дейности се осъществяват през учебно време от 15.09. до 31.05. на учебната 

година; 

 Заплащането на такси за тези дейности е регламентирано в Правилника за 

дейността на ДГ №96; 

 Видовете ДОД се определят с решение на Педагогическия съвет/ м.май на 

календарната година за следващата учебна година/; 

 ДОД се осъществяват от физически лица и/или юридически лица, регистрирани по 

Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с 

нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на 

стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел. /чл.3, ал.4. Предметът на стопанската дейност се определя в 

устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел.,ал.5. 

Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се 

подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи 

съответния вид стопанска дейност./ 

 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОД:  
(1.) Изпълнителите се избират чрез конкурс. 

(2.)Родителите на децата писмено заявяват желание за ползване на съответната 

образователна услуга до края на м.май на календарната година за следващата учебна 

година. 

(3.)Заявленията се завеждат в дневника за входяща кореспонденция на ДГ №96. 
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 (4.)Обявата за конкурса се публикува в 7 дневен срок преди обявената начална дата за 

провеждане на конкурса на: 

 - интернет страницата на ДГ №96; 

- на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на Район Искър СО; 

(5.)Обявата съдържа:  

 описание на ДОД; 

  изискванията и необходимите документи за участие в конкурса;  

  критериите за оценка на офертите; 

  начина на провеждане на конкурса; 

  срока на подаване на документи – начална и крайна дата; 

(6. )Необходими документи за участие в конкурса:  
 списък на документите,съдържащи се в офертата; 

 заявление за участие; 

 заверено от участника копие на документа за регистрация или ЕИК, когато 

участникът е юридическо лице или УЕТ, а когато е физическо лице – копие от 

документ за самоличност; 

 когато не е посочен ЕИК, участниците представят удостоверение за актуално 

състояние – оригинал или заверено копие; 

 участник, който е сдружение с нестопанска цел представя съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от устава на дружеството;  

 документ от психодиспансер / за всеки преподавател/;  

 декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и органа, пред който се 

кандидатства; 

 валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател; 

 документи за професионална квалификация и правоспособност на кандидата – 

дипломи, удостоверения, сертификати;  

 референции – максимум 15 на брой;  

  проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от 

него.  

Оферта, която съдържа: 

 ниво на квалификация на преподавателите; 

 професионален опит в предлаганата ДОД; 

 програма по възрастови групи; 

  цена на ДОД на едно дете; 

 размер на отстъпката в % от събраните такси, който изпълнителят ще превежда по 

банковата с/ка на ДГ № 96;  

 срок,за който ще бъде предоставена услугата, но не повече от 3 учебни години. 

(7)Критерии за оценка на офертите: 

1.Степен на квалификация на преподавателите – макс брой точки 30. 

 Максималният брой точки се образува по следните показатели: 

 ▪ за степен бакалавър – 10 т.;  

▪ за степен магистър – 15 т. 

 ▪ За наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата 

услуга – 15 т. 

2.Професионален опит в предлаганата ДОД – макс. брой точки 20.  

Максималният брой точки се образува по следните показатели: 
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  до 3 години – 5 точки; 

  от 4 до 10 год. - 10 т. 

  над 10 год. - 20 т. 

 3.Програма за обучение на децата – максимален брой точки 15. 

 Максималният брой точки се образува по следните показатели: 

  програма за обучение на децата, която не е съобразена с изграждане на компетности 

и/или заложби по образователни направления и не е приета от педагогическия съвет – 0 т. 

 Програма за обучение на децата, която в непълна степен надгражда определени 

компетентности и/или заложби по образователни направления и елементи от тях, приета 

от педагогическия съвет – 5 т.  

 Програма за обучение на децата, която напълно надгражда определени компетентности 

и/или заложби по образователни направления и елементи от тях, приета от педагогическия 

съвет – 15 т. 

 4. Цена на ДОД за едно дете – макс. брой 10 точки, определени по формула:  
Цена на ДОД = най-ниската предложена цена х 10 = цената, предложена от друг участник. 

5. Размер на отстъпката в % от събраните такси – максимален брой 15 точки. 
Определя се по формула – Отстъпка = отстъпката от съответния участник х15 = най-

високата предложена отстъпка. 

6.Социална отговорност – максимален брой 10 точки, определени по следните 

показатели: 

  до 3 деца, които ще ползват безплатно ДОД – 4 т. 

  до 5 деца, които ще ползват безплатно ДОД – 7 т. 

 над 5 деца, които ще ползват безплатно ДОД – 10т. 

 (8) Начин на провеждане на конкурса:  
1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора, 

като в нея участват: 

- представител на ДГ №96, избран на ПС, който води протокола от превеждане на 

конкурсната процедура; 

- двама представители на ДГ №96, избран на ПС, които фигурират в комисия по ДОД; 

-  представител на районната администрация; 

- представител на Обществения съвет в ДГ №96; 

 2.Конкурсът се провежда след представяне на минимум 2 оферти за участие. 

Ако няма постъпили оферти или има само една, срокът за подаване на документи се 

удължава с 15 дни.  

Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет страницата на ДГ, на 

сайта на СО и в районната администрация на Район Искър. 

 Ако и след този срок няма подадени оферти или има подадена само една оферта, 

комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на ДГ№96.  

3.Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика, както следва:  

 Плик А – всички документи от т.6 - 1 до т. 6 -10; 

  Плик Б – с надпис Оферта се поставят документите по т. 6-11 

  Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в ДГ; 

 4. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху 

всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща поща на ДГ; 

 5.Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някой от 

изискуемите документи. 
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6.Комисията, определена със Заповед на директора на ДГ №96 приключва работа в 

двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. 

 За работата си комисията съставя протокол, който:  

 се води от представителя на ДГ № 96 

;  предава се на директора на ДГ №96 

  завежда се в дневника за входяща поща на ДГ №96; 

 7.Класирането на участниците се извършва от комисията, съгласно обявените критерии. 

8.В срок от три дни от получаване на протокола от работата на комисията, директорът на 

ДГ №96 издава Заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. 

 Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на 

спечелилия кандидат и на всички останали участници. 

(9)Сключване на договори и реализиране на приходите от ДОД: 

1.Със спечелилият кандидат се сключва договор /съгласно Приложение № 1 от Правилата 

на СОС/, като договорът е между директора на ДГ №96 и спечелилият конкурса участник; 

2.Изпълнителите, осъществяващи ДОД ежемесечно представят на директора списък на 

децата с отразено присъствие/отсъствие и дължими суми; 

 5.За ДОД родителите заплащат такса, съгласно сключения договор. Изпълнителят на ДОД 

начислява отстъпки за ДГ №96 от събраните такси; 

 6.Сумите от отстъпки се превеждат от изпълнителя на ДОД по банковата с/ка на ДГ №96 

до края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата; 

 7.Всяко тримесечие директорът на ДГ №96 предоставя информация за постъпилите суми 

от отстъпки на: 

 кмета на района;  

 2. дирекция „Образование“СО /на ел. поща и на хартиен носител/ 

(10) Разходването на събраните отстъпки от изпълнителите, предоставящи ДОД се 

извършва по решение на комисия, назначена със заповед на директора. 

  Комисията се състои от 3-ма членове– учител от комисия, не протоколиращия, 

счетоводител и представител на Обществения съвет; 

 Комисията изготвя протокол за взетите решения и го представя на директора;За 

дължимите суми от отстъпки от ДОД предоставени от юридически лица, 

ежемесечно се издава фактура ДГ№96.  

 Приходите от тези ДОД се осъществява съгласно Правилата на СОС и 

допълнителни финансови указания от Столична община.  

 Всяко тримесечие ДГ №96 подава информация към Столична община за събраните 

приходи от ДОД. 

Чл. 223. При заявено желание на родителите и срещу заплащане, детската градина може да 

осигури условия на територията си за организиране на допълнителни педагогически 

дейности, които не са дейност на детската градина. Те се осъществяват съгласно 

разпоредбата на чл.19 от Наредба 5 за ПУО и Правилата за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г. от СОС. 

Дейностите се извършват извън времето за провеждане на основните форми на 

педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото 

законодателство и спазване на противоепидемичните мерки. 

Дейностите се организират за децата, които посещават детската градина.  
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Чл.224. Допълнителните образователни дейности /ДОД/ са образователни дейности, които 

не са дейност на детската градина ДОД се провеждат извън времето за провеждане на 

основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на 

действащото законодателство. Децата се извеждат и се връщат като се предават лично на 

учителя от съответната група в ДГ;.  

Чл.225. Допълнителни образователни дейности се осъществяват в детските градини 

съгласно чл.19 на Наредба №5 от 03.06.2016г. 

Чл.226. Допълнителните образователни дейности се провеждат по график, утвърден от 

директора и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и 

потребности на децата. 

Чл. 227. Преподавателите, осъществяващи допълнителни образователни дейности са 

запознати и спазват Вътрешни правила за намаляване риска от инфекции в ДГ 96 

„Росна китка“ при епидемиологична обстановка, носят отговорност за живота и 

здравето на децата по време на образователната дейност, взимат и предават децата 

лично на учителя на групата!  

Не се допуска движение на децата по коридорите сами без преподавателя, отговарящ 

за дадената дейност! Дейностите се провеждат на места, определени за целта и 

намиращи се извън помещенията на групата! 

Чл. 228. (1) Таксите за допълнителни образователни дейности са дължими от родителите, 

чиито деца са включени в групите чрез писмено заявление от родителя и/или настойника 

на детето.  

              (2) Размерът, редът и начина за плащане на тези такси се определят, съгласно 

условията договорените с фирмите, осъществяващи съответната дейност.  

              (3) При възникване на въпроси от страна на родителите за таксите, същите трябва 

да се обръщат директно към фирмите, изпълнители на педагогическите услуги. За 

съответните допълнителни образователни дейности фирмите-изпълнители са задължени да 

издават финансови документи /квитанции/ на родителите, платили таксите.  

             (4) Отговорността за изрядността на финансовите документи за тези услуги се носи 

изцяло от фирмите-изпълнители, а не ДГ № 96 „Росна китка“. 

Чл.229. Допълнителни образователни дейности се осъществяват от физически и/или 

юридически лица, регистрирани съгласно закон.  

Чл.230. Таксите за децата, участвали в различните форми на допълнителни образователни 

дейности се събират от от касиера на детското заведение от второ до 10 число на месеца. 

Чл.231. По воля на провеждащите занимания извън Държавните образователни стандарти, 

е възможно събраните такси да се внасят под форма на дарение в сметката на детската 

градина. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл.232. Образователно - възпитателната работа в Детска градина № 96 „ Росна китка“   се 

осъществява на основание Наредба № 5 от 03.06. 2016г. за предучилищното образование, 

обн. – ДВ, бр.46 от 17. 06. 2016г., в сила от 01.08.2016г., издадена от министъра на 

образованието и науката.  

Чл.233. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално 

и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на 

педагогическото взаимодействие. 
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Компетентностите за всяка възрастова група по образователни направления са дефинирани 

като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата:  

 Български език и литература;  

 Математика;  

 Околен свят ; 

 Изобразително изкуство;  

 Музика;  

 Конструиране и технологии ; 

 Физическа култура.  

Чл.234. Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 

Програмна система като част от Стратегията за развитието на Детска градина № 96 „ Росна 

китка“, която се приема с решение на Педагогическия съвет. 

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на 

педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

Програмната система трябва да отговаря на следните изисквания: 

 да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от 

образователните направления; 

 да отчита спецификата на Детска градина № 96 „ Росна китка“  и  на групите; 

 да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на 

децата. 

В Програмната система се включват: 

 подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

 разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

 тематично разпределение за всяка възрастова група; 

 механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното 

образование. 

Чл.235.Тематичното разпределение осигурява ритмично и балансирано разпределяне на 

съдържанието по образователните направления и включва темите за постигане на отделни 

компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за 

проследяване на постиженията на децата. 

Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и 

спецификата на образователната среда. 

Чл.236. Детска градина № 96 „ Росна китка“ може да прилага иновативни и авторски 

програмни системи. 

Чрез иновативните и авторските програмни системи в педагогически ситуации се 

придобиват и допълнителни компетентности, включително и извън образователните 

направления. Допълнителните компетентности се определят в Програмната система по 

образователни направления и възрастови групи. 

Чл.237.  Не се допуска задаването на домашна работа и работа с познавателните 

книжки вкъщи! 
  

 

ВЪЗПИТАВАНЕ НА НАВИЦИ И УМЕНИЯ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ, ГРИЖИ И 

ИНИЦИАТИВНОСТ 

 

Чл.238.  Предучилищното образование създава условия за: 

 цялостно развитие на детската личност; 
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 придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, 

необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. 

Педагогическото  взаимодействието създава условия за възпитаване на навици и умения за 

самообслужване,  грижи и инициативност, съобразно възрастта на детето: 

 детето има представа за видовете дрехи, тяхното предназначение и подреждане; 

 подрежда дрехите и обувките си по указание; 

 познава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати; 

 познава начини за самообслужване вкъщи и в детската градина; 

 облича се и съблича с помощта на възрастен или самостоятелно като закопчава и 

завързва дрехи и обувки за различните възрасти; 

 ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и отсервира отделни ястия с 

помощта на възрастен; 

 спазва правила за култура на хранене; 

 има представа за изискванията за безопасност и чистота; 

 подрежда местата за занимания, игра, сън и хранене с помощта на възрастен или 

самостоятелно; 

 следва указания при подреждане и поддържане на реда, чистотата и естетическия 

вид на занималнята; 

 самостоятелно подрежа и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и 

материали вкъщи и в детската градина; 

 изслушва и избира едно от няколко възможни решения; 

 предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в 

детската градина; 

 приема сътрудничество с деца и възрастни; 

 има представа за лично участие в общите дейности на групата; 

 стреми се към сътрудничество при съвместна дейност; 

 сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 

   

Чл.239. Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на 

съответната група през първото и второто полугодие на учебното време по 

образователните направления. 

Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се определя от 

учителите в съответствие с методите, формите и отразява  очакваните резултати. 

Учителите организират системно изложби от детско творчество,  ежедневно информират 

родителите за темите на обучението и предоставят познавателните книжки, попълнени от 

детето. 

Чл.240. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника 

на групата. 

За индивидуалните постижения на детето учителите информират родителите. 

 

ПОРТФОЛИО НА ДЕТЕ 

 

Чл.241. Портфолиото на детето е представителна или избрана колекция от учебни 

продукти, която документира работата на детето, както в педагогически ситуации, така и в 

извънучебно време. Обикновено съдържа най - добрите постижения.  
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Портфолиото се обновява, допълва ежегодно и целогодишно и  съдържа: снимки на детето 

от празници, тържества, лагери и други дейности организирани от детската градина, 

детско творчество, грамоти и награди от конкурси,  измерване на физическата 

дееспособност, резултатите от постиженията на детето в образователния процес.  

В края на предучилищното образование портфолиото на детето се предава на 

родителите. 

В 14 - дневен срок преди края на учебното време,  до 15 май, учителите  на съответната 

подготвителна група установяват готовността на детето за училище. 

Цел и задачи на портолиото: 
 основната цел на портфолиото е да документира учебните постижения на детето; 

 служи за „оценяване” на постиженията по едно или повече образователни 

направления; 

 онагледява важни постижения - 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 проследява развитието му през всички години на обучение и престой 

в Детска градина № 96 „ Росна китка“. 

Функции на портфолиото: 

 Оценяваща - служи за оценяване качеството на учене на детето по време на 

обучението му, както на минали постижения, така и на най-нови изяви,  полаганите 

усилия, продуктите на неговия труд и поведение; 

 Демонстрационна - служи за демонстриране на изпълнението на поставените 

задачи; 

 способност за усъвършенстване; 

 реализиране на задачите по време на ситуациите; 

 връзка между опита и постиженията си; 

 намиране на решения; 

 използване на дигитални и мултимедийни технологии, за да демонстрира 

техническа компетентност за възрастта си и други. 

Структура и съдържание на портфолиото: 

 Заглавна страница: 

 наименование на детската градина; 

 лични данни - трите имена на детето, дата на раждане, националност, адрес; 

 имена на учителите в групата; 

 Извадки от Програмната система, по която се обучава детето – цел, задачи, 

очаквани резултати; 

 Учебни материали - отразяващи изпълнението на задачите по образователни 

направления; 

 Галерия - снимки от събития от живота на детето в детската градина. 

Значението на детското портфолио е в това, че то: 
 отразява ежедневната / ежемесечна, целогодишна/ работа на детето; 

 изработва се в продължение на един по - дълъг период от време и  показва 

усилията, прогреса и постиженията на детето за целия предучилищен период; 

 може да  се включват продукти от различни медии и различни области / CD, DVD и 

други/; 
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 може да се посочва мнението на различни възрастни, запознати с  развитието на 

детето - учители, родители  и други. 

Материалите могат да бъдат систематизирани по различен начин: 

 хронологично - по датата на изработването им; 

 тематично - според уменията, които илюстрират; 

 според вида на заданията - задачи за самостоятелна работа /включително  и 

диагностика/, работа с учебните тетрадки и други; 

Портфолиото на детето може да включва няколко папки за отделните години, събрани в 

общ класьор. 

 

ЛИЧНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО  /ЛОД/ 
 

Чл.241. Информацията за децата от задължителното предучилищно образование се 

отразява в Лично образователно дело в модул „ Деца и ученици “ от Национална 

електронна информационна система за предучилищно образование  / НЕИСПУО/. 

Личното образователно дело /ЛОД/ е електронна партида за всяко дете, която съдържа 

информация, определена с Наредбата за информацията и документите в системата на 

предучилищното образование. 

Личното образователно дело се създава при постъпване на детето в системата на 

задължителното предучилищно образование и се води до завършване на предучилищното 

образование или отписване от Детска градина № 96 „ Росна китка“. 

Личното образователно дело се съхранява в  Национална електронна  информационна 

система за предучилищно образование /НЕИСПУО/ и достъп до него се предоставя на 

Детска градина № 96 „ Росна китка“, в която се обучава детето, през съответната учебна 

година. 

При преместване на дете по време на учебната година, достъпът до личното образователно 

дело се предоставя в 10 - дневен срок от датата на постъпване в приемащата институция. 

Директорът на Детска градина № 96 „ Росна китка“ организира и контролира воденето на 

личното образователно дело за всяко дете, като осигурява: 

 попълване на данните за всяка учебна година съобразно график, утвърден от 

министъра на образованието и науката; 

 информацията е подписана с електронен подпис от директора; 

  Директорът приключва работата по електронната партида в 10 - дневен срок след 

преместване, завършване или отписване на детето и удостоверява с електронен 

подпис; 

 спазва се коректност на въведените данни за периода, в който детето се е обучавало 

в Детска градина № 96 „ Росна китка“ ;  

 Разпечатва се личното образователно дело на хартиен носител, в съответствие с 

изискванията, като длъжностните лица, определени да го водят и директора 

подписват края на всяка страница и се полага печат на институцията; 

 Съхраняването на личното образователно дело се прави на електронен и на хартиен 

носител в Детска градина № 96 „ Росна китка“  и е със срок не по-малък от 50 

години. 

 До внедряването на съответния електронен раздел от МОН на модулите 

„Документи за дейността на институцията” и „Деца и ученици” от НЕИСПУО  се 

водят и използват на хартиен носител. 
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ГОТОВНОСТ ЗА УЧИЛИЩЕ. УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Чл.242. Детската градина  до 31 май, издава удостоверение за завършено предучилищно 

образование за децата от подготвителните възрастови групи, които ще постъпят в първи 

клас през следващата учебна година. 

Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, 

социалното и емоционалното развитие на детето. 

Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в 

съответствие с очакваните резултати. 

В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие 

на детето в допълнителни дейности и/или за включване на детето в допълнителна 

подкрепа за личностно развитие. 

Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в 

удостоверението са направени препоръки за включване 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 държавния образователен 

стандарт за приобщаващо образование. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО И НЕУЧЕБНO ВРЕМЕ 

 

Чл.243. Предучилищното образование се организира в учебни години. 

Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай, че 

15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. 

Учебната година включва учебно и неучебно време: 

 Неучебното време е времето без педагогически ситуации,  както и времето, извън 

учебните дни по време на ваканции; 

 В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие, а в неучебното време без педагогически ситуации - 

само допълнителни форми. 

Чл.244. Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май 

на следващата календарна година. 

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. 

Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. 

В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл.154, ал.2 от 

Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни 

са учебни за децата. 

Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето. 

Чл.245. Времето без педагогически ситуации е в периода от 1 юни до 14 септември. 

Чл.246. Формите на педагогическо взаимодействие през учебното време и през неучебното 

време без педагогически ситуации се осъществяват при целодневна, полудневна или в 

почасова организация на деня. 

 

ЦЕЛОДНЕВНА  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 
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Чл.247. Целодневната организация на учебното време осигурява възпитание, 

социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на 

ден през учебната година. 
Чл.248.. Началният час на сутрешния прием и крайния час за изпращане на децата за деня 

е: 07.00ч. и 19.00ч. 

Чл.249. В целодневната организация на учебното време се редуват основна и 

допълнителни форми, а  в неучебното време без педагогически ситуации - само 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и: 

 условия и време за почивка, включително следобеден сън; 

 условия и време за хранене - сутрешна, следобедна закуска и обяд; 

 дейности по избор на детето. 

 Чл.250.  Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. 

При целодневна организация за всяка група в Детска  градина № 96 „Росна китка“   

учителите  работят съвместно в групата  един час дневно. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА 

 

Чл.251. Понятието „образователна среда“ включва образователно - възпитателния процес, 

както и условията, при които се осъществява този процес - материални, организационни и 

междуличностни взаимоотношения. 

Изисквания за организацията на образователна среда: 
 функционалност, безопасност и достъпност на средата - достъп до всичко 

необходимо; 

 интерактивна среда; 

  участие на децата в подредбата - сами създават своя свят с помощта на учителите; 

 участие на децата в изработването на „Правила на групата“; 

 обособени модулни центрове /кътове/ за игра, творчество и учене: 

  - кът за сюжетни игри и за конструктивни игри; 

- кът за изобразителна дейност; 

- кът за художествена литература /библиотека за деца/; 

- кът за експерименти и други. 

Образователната среда включва: 
 културна среда - художествени, етични и духовни фактори, действащи чрез 

посредничеството на хората и институциите; 

 среда на групата - обкръжение на групата, помещения, условията за обучение; 

 физическа среда - физическо обкръжение, околна среда; 

 социална среда - социално обкръжение  и социални условия. 

Чл.252. Компоненти на образователната среда: 

Микроклимат - уважение, доверие, разбирателство, творчество, откритост, 

сътрудничество, взаимодействие, поощрения, награди; 

 средства за регулиране на микроклимата - Етичен кодекс, сайт на Детска градина № 

96 „ Росна китка“, информационни табла за родителите и гостите на детската 

градина, изложби от детско творчество, награди и отличия, телефони за връзка  

между родители и персонал; 
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 предучилищна култура - популяризиране на историята на детската градина, 

ритуали, символика, събития, традиции, квалификация и роля на служителите, 

йерархия помежду им. 

Средства за популяризиране на предучилищната култура: сайт на детската градина, кътове 

с награди и отличия - емблема, знаме, химн, лого, профили на педагогическия персонал, 

празничен календар, летописна книга, книга за впечатления, албуми и видеозаписи на 

изяви, кътове със снимки, видеозаписи и интерактивна дъска за представяне на   живота на 

децата в детската градина - празници и развлечения, лагери, екскурзии, дейности по 

интереси, спортни прояви и други. 

Педагогически условия за образователната среда:  

 Програмна система; 

 форми на педагогическо взаимодействие, подходи и методи на възпитателна работа; 

 организация на учебния ден; 

 седмично разписание на педагогическите ситуации; 

 материали за индивидуална работа с децата; 

 интериор. 

Материални условия за образователната среда: съвременни технически средства 

/компютри, интерактивни дъски, аудио и видео техника/, магнитни дъски, инструменти за 

практическа работа на децата, дидактични материали за демонстрация, за онагледяване на 

образователния процес, специализирани кабинети и зали за дейности по интереси, 

библиотека за деца, учители, родители, правила за културно поведение, културно хранене, 

правила за културни обноски, правила за безопасност и други. 

В Детска градина № 96 „ Росна китка“ действа Етичен кодекс, който обхваща всички 

участници в образователно-възпитателния процес  - учители, родители, деца, персонал. 

 

УЧАСТИЕ НА ДЕТЕТО В ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА 

(1.)Всички организирани от Детска градина №96 „Росна китка“ дейности се провеждат при 

спазване на правилата за безопасност на децата. 

(2.)Дейностите се организират в интерес на детето и съобразно възрастовите му 

особености и потребности.  

(3.) Учителите на детските групи разработват подробен план за участието на децата в 

дейности, който не се провеждат на територията на детската градина. 

(4.) Планът се утвърждава от директора. 

(5.)Утвърдения от директора план включва: 

 дейност (подробно се описва дейността на децата, темите и другите участници); 

  възпитателни и образователни цели; 

  очаквани резултати; 

  посочва се дали ще бъдат снимани децата – например за местната телевизия и къде 

ще бъде публикуван снимания материал – филм или фотоси); 

  място на провеждане; 

  дата на провеждане; 
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  начален час; 

  продължителност;  

 място за тръгване; 

 с какво се извършва придвижването;  

 ръководител на групата, актуален телефон;  

 мерки за безопасност на децата; 

(6.)За участието на всяко дете необходимо: 

  подходящо облекло; 

 друго (например пари за входни такси, ако е необходимо); 

(7.)Учителите на детските групи са длъжни да съгласуват организираната дейност извън 

детската градина с родителите на участващите деца. 

(8.)При организирането на дейности извън детската градина учителите се задължават: 

 да се запознаят с дейността, в която ще участват; 

  да изразят писмено своето информирано съгласие за участието на децата. 

(9.)Директорът издава заповед за всяка дейност извън детската градина, включително и 

еднодневни екскурзии, организирани с помощта на туроператори, съгласно договори за 

услуга. 

(10.)След провеждане на дейностите извън детската градина учителите, участвали в тях 

подават писмен доклад до директора за дейността – резултати, участници,удовлетвореност 

и др. 

 

РАЗДЕЛ V 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКОТО ХРАНЕНЕ 

 

Чл.253. С Наредба № 6 от 10 август 2011 г.за здравословно хранене на децата на възраст 

от 3 до 7 години се уреждат изискванията за организирано хранене на децата от Детска 

градина № 96 „ Росна китка“  .  

Чл.254. С Наредба № 2 от 7 март 2013г. за здравословното хранене на децата на възраст от 

0 до 3 години в детски заведения и детски кухни, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013г., в сила от 

01.09.2013г. се уреждат изискванията за организирано хранене на децата от яслена група 

от Детска градина № 96 „ Росна китка“  .  

Чл.255.Здравословното хранене на децата в Детска градина № 96 „ Росна китка“  , се 

постига чрез:  

 прием на пълноценна и разнообразна храна;  

 достатъчен прием на зеленчуци и плодове; 

 ограничаване приема на мазнини, захар и сол; 

 прием на достатъчно течности.  

Чл.256. В Детска градина № 96 „ Росна китка“  се използват храни, които отговарят на 

изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане. 

Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно 

действащото законодателство.  

Чл.257. В детското заведение се приготвя храна, съобразно приетите в страната 

изисквания за рационално хранене и по рецептурници, одобрени от МНЗ.  
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Чл.258. При определяне на фирма за доставка на хранителни продукти в детската градина 

се спазва процедура за „Обществени поръчки” . 

Фирмата спечелила конкурса се ангажира да доставя храни в Детска градина № 96 „ Росна 

китка“ отговарящи на изискванията за качество и безопасността, съгласно Закона за 

храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 

Чл.259. Храните да се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно 

действащото законодателство.  

Чл.260. Домакинът на детската градина води журнал за входящ контрол на продуктите 

съгласно въведената НАССР система.  

Чл.261. При приемането на хранителните продукти се следи за качеството, срока на 

годност и за тяхното етикиране.  

Продукти с нарушена цялост на опаковката и без етикет, удостоверяващ годността на 

продукта не се приема.  

Чл.262. Получените хранителни продукти се съхраняват в обособено за тази цел 

помещение /склад/.  

Утвърдена е инструкция за начина на съхранение на хранителните продукти и инструкция 

за почистване и дезинфекция на хладилните съоражения. 

Чл.263. Менюто се изготвя от комисия в състав: медицинска сестра на Детска градина № 

96 „ Росна китка“, готвач, домакин и се одобрява и подписва от директора.  

Чл.264. Менюто за цялата седмица се поставя на информационно табло за родителите и се 

публикува в сайта на детската градина.  

Чл.265. Заложените продукти в менюто са съгласно Наредба № 9 от 16.09.2011г.за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в 

детските заведения от 3 до 7г. и Наредба №2 от 07.03.2013г. за здравословното хранене на 

децата от 0 до 3 г. в детските заведения.  

Чл.266. Менюто е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след 

съгласуване с директора. 

Чл.267. Заявка за необходимите продукти по изпълнение на менюто се извършва от 

домакина и готвача  на Детска градина № 96 „ Росна китка“  , ежедневно.  

Чл.268. Калкулацията за количеството на необходими продукти за деня се извършва от 

домакин на Детска градина № 96 „ Росна китка“    по Сборник рецепти и ръководство за 

здравословно хранене за деца до 3 годишна възраст и Рецептурник за хранене на деца от 3 

до 7 годишна възраст и при спазване на физиологични норми за хранене на децата. 

За целта се води необходимата документация.  

Чл.269. Продуктите за приготвяне на храната за следващият ден се получава ежедневно от 

склада /в 13:30ч./от комисия в състав: готвач, домакин и медицинска сестра.  

Чл.270. До 9:00ч. медицинска сестра предоставя във всяка група Заповедната книга за 

вписване присъстващите деца за деня, които трябва да бъдат требвани за храна. 

Заповедната книга за храна се дава за подпис на директора всеки ден в 9:30ч. 

Чл.271. В понеделник и петък отсъстващи деца не се водят на храна.  

Чл.272. В останалите дни от седмицата при отсъствие на дете, родителят е длъжен да 

информира учителя до 8:30ч.  

В случай, че не е информирал детето се води 1 ден за храна.  

Чл.273. При излизане на децата извън детското заведение за екскурзии, учителите са 

задължени да предупредят готвача и домакина за подготвяне на сух пакет, необходим за 

храненето на децата извън детското заведение. 
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Чл.274. Требвателният лист за изписване на хранителни продукти за деня се изготвя от  

медицинската сестра и се представя на домакина за изготвяне на заявката до 10:00ч.  

Чл.275. Организацията на приготвянето на храната и технологичната и обработка се 

извършва съобразно въведената НАССР система за мониторинг на храната.  

Чл.276. Тетрадката за мониторинг на технологичната обработка на храната се води от 

готвача и медицинската сестра на Детска градина № 96 „ Росна китка“ .  

Чл.277. В кухненският блок се съблюдават инструкциите за хигиена, за обработка и 

съхранение на продуктите и заготовката на храната.  

Чл.278. Готвачът носи отговорност за влагането на всички хранителни продукти и 

качеството на приготвената храна.  
Чл.279. Готвачът разпределя приготвената храна съобразно броя на децата и грамажа на 

порциите определен в седмичното меню.  

Чл.280. От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 

0°С до 4°С в продължение на 48ч., за празнични дни –72ч. 

Чл.281. Контролът за качеството и количеството на храната се осъществява от директора, 

медицинската сестра и домакина.  

Чл.282. Готовата храна за сутрешната закуска се приема от помощник-възпитателите по 

график от 8:20ч. и до 8:45ч. 

Чл.283. Готовата закуска се сервира от помощник-възпитателите  от 8:30ч.  

Чл.284. Сутрешната закуска се предлага на децата до 9:00ч. Деца, доведени в детското 

заведение след 9:00ч. трябва да са закусили вкъщи.  

Чл.285. Готовата храна за обяд се приема от помощник възпитателите, както следва:  

 яслена група-11:30 ч.;  

 първа група-11:40 ч.; 

 втора група-11:50ч.;  

 трета група-12:00 ч.; 

 подготвителна група -12:10ч. 

Чл.286. Следобедната закуска се приема след 13:30ч. от помощник-възпитателите.  

Чл.287. Храненето като момент от дневния режим на детето трябва да бъде използван за 

съвместна възпитателна работа на учителя и помощник-възпитателя, с цел изграждане на 

навици и култура на храненето.  

Чл.288. Според възрастта на децата се спазват и изискванията за:  
 самообслужване по време на храна;  

 правила за самостоятелно подреждане.  

Чл.289. Забранено е принудително хранене на децата чрез използването на 

насилствени методи и заплахи!  

Чл.290. Абсолютно се забранява:  

 влизането на външни лица в кухненския блок, в това число собствени деца и 

роднини на персонала; 

 изнасянето извън детското заведение на продукти и готова кухненска 

продукция!  
Чл.291. Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-възпитателя 

под контрола на учителя. 

Чл.292. Храната в яслена групата се разпределя от медицинската сестра на яслена група и 

се поднася на децата.  
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Чл.293. Не се допуска смесване на чисти и употребявани съдове на количката! 

Храната в групите се разпределя на децата без остатък! 

Чл.294. По време на храненето се ползват необходимите съдове и прибори като според 

възрастта на децата се включва постепенно вилица. 

Чл.295. Медицинската сестра и учителите ежедневно контролират консумирането на 

храната от децата. 

Чл.296. Децата се хранят 4 пъти дневно.  

Чл.297. Според възрастта се спазват и изискванията за самообслужване по време на храна.  

Чл.298.Забранява се оставянето на храна /закуска/ след приключване на храненето в 

групите! 

 

ХРАНЕНЕ 

 

Чл.299. Хранене. В  Детска градина № 96 „ Росна китка“  се приготвя храна, съгласно 

изискванията  за рационално хранене и се прилага  HACCP система. 

 По Наредба № 6 /10.VІІІ.2011 г./ за здравословното хранене на децата от 3-7 години 

ежедневно се консумира пресен плод в 10.00ч. 

 Комисия, назначена със заповед на директора на Детска градина № 96 „Росна 

китка“  в състав: медицинските сестри от здравен кабинет, домакин и готвач на 

детската градина изготвят месечно и седмично меню, което се одобрява от  

ръководството на детското заведение и се предоставя на вниманието на родителите 

на специално за целта място. 

 Учителите /медицинските сестри в група/ дават заявка ежедневно за брой 

присъстващи деца. 

Чл.300. Требвателният лист за продуктите се изготвя от медицинската сестра от здравния 

кабинет, съгласно нормите на рецептурника за храненето и брой деца по групи и се 

предава на домакина. 

Чл.301. Домакинът предава необходимите продукти по требвателния лист на готвача.  

 Требвателният лист се изготвя и  подписва всеки ден от медицинската сестра, 

готвач, директор до 11.00ч. за следващия ден.  

 При промени в броя на децата или количество продукти, требвателният лист се 

преподписва до 09.00ч. на текущия ден. 

Чл.302. Храна в натура получават определените нормативно длъжностни лица - кухненски 

работници.  

Забранено е злоупотреба с храна и хранителни продукти! 

Храната се разпределя от: 

 готвача за групите; 

 помощник  възпитателя за децата, като се разпределя докрай; 

 в детската ясла от медицински специалист; 

 Контрол по разпределянето, сервирането и усвояването на храната извършват 

ежедневно медицинските сестри и учителите. 

 За лични празници на децата /рождени дни, партита  и други/ се  консумират  

само пакетирани храни със сертификат за трайност и годност. 

 Чл.303. От приготвената за деня храна в кухнята се заделят ежедневни проби, които се 

съхраняват в хладилника при 0˚ до 4˚по Целзий в продължение на 48 часа.  

За допуснати нарушения отговорност носят медицинското лице и  готвача!            
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Чл. 304. Храната се сервира в индивидуални съдове и прибори в подходящ за консумация 

вид,   всяко ястие в отделен съд /да не е гореща или студена, почистена от кости, семки, 

ядки и други/. 

 За храненето на децата се подготвя специална обстановка - покривки, салфетки, 

удобно място за всяко дете. 

 Помощник-възпитателят подготвя специално място за разпределяне и сервиране на 

храната и място за  отсервиране. 

Чл.305. Родителите на децата, които имат специфична диета представят ТЕЛК или 

медицински документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване.   

 Медицинските сестри изготвят и актуализират списък на децата с диетично хранене 

и го предоставят в кухнята и в групите за сведение и изпълнение от персонала. 

 За децата с диета се подготвя индивидуална храна без съдържание на забранените 

храни. 

 Медицинските сестри, учителите и помощник-възпитателите извършват ежедневен 

контрол по прилагане и спазване на диетичния режим на хранене на децата. 

Чл.306. Ежедневно се изготвя заповед за брой деца за хранене за деня. 

Чл.307. Забранено е внасянето на всякакъв вид храни и напитки на територията на 

Детска градина № 96 „ Росна китка“! 

 

 

РАЗДЕЛ VI  

ТАКСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЕЦАТА В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

  

Чл.308. В ДГ № 96 „Росна китка“, при заявено желание на родителите се организират 

Допълнителни образователни дейности (ДОД), които не са дейности на детската градина. 

Те се осъществяват съгласно разпоредбата на чл. 19 от Наредба 5 за ПУО и Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на 

територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от 6.04.2017 

г.от СОС.  

Чл.309. Таксата за допълнителни образователни дейности се заплаща съгласно ППЗНП 

под ръководството на хонорувани външни специалисти, избрани чрез конкурс и доказали 

своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст. Родителите, чиито деца 

са включени в групите чрез писмено заявление от родителя и/или настойника на детето 

заплащат такси съгласно сключения договор. Това е платена форма на обучение, 

осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата. 

Чл.310. Таксите за допълнителни образователни дейности се заплащат в брой при касиера 

на ДГ № 96 „ Росна китка“. 

Чл.311. Таксите се заплащат от 7:30ч. до 9:30ч. в определените дни от второ до десето 

число на текущия месец  за предходния месец. 

Чл. 312. (1)Размерът, редът и начина за плащане на тези такси се определят, съгласно 

условията договорените с фирмите, осъществяващи съответната дейност;  

                 (2) При възникване на въпроси от страна на родителите по таксите, същите 

трябва да се обръщат директно към фирмите, изпълнители на педагогическите услуги. За 

съответните допълнителни образователни дейности фирмите изпълнители са задължени да 

издават финансови документи /квитанции/ на родителите платили таксите си;  
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                 (3) Отговорността за изрядността на финансовите документи за тези услуги се 

носи изцяло от фирмите - изпълнители , а не ДГ № 96 „Росна китка“. 

Чл.313. Касиерът дава сведение за дължимите такси на родителите и учителите във всички 

групи.  

Чл.314. Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано. 

Чл.315. Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, 

прекъсвано, прекратявано и подновявано по всяко време. Те не само се обучават, 

демонстрират своята практика, участват в конкурси, състезания, празници, тържества.  

Чл.316. Учителите съдействат за събирането на таксите в определения срок. Невнесените 

такси в срок /до 10-то число/. 
Чл.317. Касиерът събира и отчита събраните такси  до 15-то число. Касиерът на 10-то 

число дава писмено сведение на директора и на учителите за неплатените такси, за да се 

организира незабавното им заплащане. 

Чл.318. Родителите са длъжни в определения срок да заплащат всички дължими 

такси за допълнителните дейности в ДГ № 96 „ Росна китка“!  

Не се таксуват: 

 дните, в които детското заведение/група не работи поради аварии, планирани 

ремонти, карантина в групата и други, отсъствията се извиняват служебно; 

 дните, за които има предварително подадена писмена молба от родител/настойник 

до директора на ДГ № 96 „ Росна китка“; 

 дните, в които детето отсъства поради заболяване, с представен медицински 

документ за заболяването. 

Чл.319. Таксите за допълнителни педагогически услуги се заплащат в брой. Сведение 

за размера на таксите за допълнителни педагогически дейности се предават на 

касиера от  съответните преподаватели от фирмите за дейности  до 30-то число на 

текущия месец. 
Чл.320. За грешно вписана информация, хоноруваният външен специалист, попълнил 

данните и удостоверил това с подписа си, съгласува данните с касиера на ДГ 96 „Росна 

китка“ и уведомява директора, за да бъде коригирана информацията. 

Чл.321. Родителите получават квитанция, доказваща платената такса и имат задължение 

да я пазят за справка при необходимост.  

 

 

РАЗДЕЛ VII 

ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 

  

Чл.322. При излизане на децата извън детското заведение за екскурзии, задължително от 

родителите се подписва декларация за тяхното съгласие и се взима разрешение от РУО на 

МОН – град София, спазвайки изискванията на Наредба № 2 от 1997г. за организиране и 

повеждане на детски и ученически отдих и туризъм.  

Чл.323. Преструктуриране на педагогическите ситуации се налага в случай, когато се 

провежда екскурзия и развлечение извън детската градина с образователна цел.  

Чл.324. При излизане на разходка извън детското заведение учителите информират 

директора и задължително се придружават от помощник-възпитателя на групата. 

Предупреждават и РПУ- София при масови мероприятия извън ДГ № 96 „ Росна китка“. 

Чл.325. По желание на родителите, ръководството на ДГ № 96 „ Росна китка“ организира 

еднодневна екскурзия.  
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Чл.326. Фирмата, извършваща туристическа дейност се избира на база предоставени 

оферти. Избира се офертата с най-ниска цена и най-добри условия.  

Чл.327. Ръководителите на различни форми на организиран отдих и туризъм, 

медицинския, педагогическия и обслужващ персонал носят лична отговорност за опазване 

живота и здравето на децата от момента на поемането им, по време на екскурзията, до 

предаването им на родителите /настойниците/.  

 

ДЕТСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ 

 

Чл.328. Туристическите пътувания - еднодневни излети, екскурзии, лагери, ски училища 

се организират съгласно Наредба за детските и ученическите пътувания инициирани от 

институциите в системата на образованието.  

 Ръководството на Детска градина № 96 „ Росна китка“ организира целогодишно и 

периодично еднодневен или седмичен отдих на децата извън детската градина при 

желание /съгласие/ на родителите - лагери на море и планина, ски училище, 

екскурзии. 

 Офертите на туристическите агенции се одобряват от Педагогическия съвет и се 

предоставят на вниманието на родителите. 

 Родителите, които желаят, записват децата в  списък при учителите в групата. 

 В туристическите пътувания участват деца навършили 3 годишна възраст.  
 По желание могат да участват и родители при спазване на условията и 

инструкциите за поведение  по време на туристическо пътуване. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА 

Чл. 329. Условия, изисквания и правила за безопасно и здравословно провеждане на 

възпитанието, обучението и трудовата дейност в детската градина: 

 Сградата на ДГ № 96 „Росна китка“ е изградена в съответствие с дейностите, 

извършващи се в тях.  

 Подовете:  

-в занималните и спалните са покрити с ламинат;  

- в гардеробните и кабинетите – с ламинат;  

- тоалетните, кухненския блок, пералното и сушилно помещение – с теракот; 

- стълбището и складовете са покрити с фаянс.  

 Таваните и стените са изработени от материали, които не отделят вредни емисии.  

 Във всички помещения има условия за приоритетно естествено осветление.  

 Вратите и аварийните изходи се отварят отвътре навън безпрепятствено.  

 Аерацията на занимални, спални и другите помещения се извършва през 

обезопасени с комарници прозорци.  

 Всички терасни врати са надеждно затворени със съответните за целта 

приспособления.  

 Електрическото табло на сградата се намира в помещение, далече от достъп на 

деца.  

 Вратите на електрическото табло са заключени и ключът се съхранява в домакина.  

Чл. 330. (1) За осигуряване на безопасни условия, обучение и труд при провеждането на 

възпитателна и учебна дейност в детската градина и при извършване на трудова дейност 
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да се спазват установените в Република България единни правила, норми и изисквания по 

отношение на:  

 машини, съоръжения, апарати, уреди, материали, вещества;  

 електрически инсталации, отоплителни и аспирационни инсталации;  

 строителни конструкции;  

 вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност и лъчения;  

 ергономични условия на възпитание, обучение и труд;  

 микроклимат (температура на въздуха, влажност);  

 съоръжения и медикаменти за лекарска помощ;  

 пренасяне на товари;  

 организираното предвижване на децата, педагогическия и непедагогическия 

персонал като пешеходци или пътници в транспортните средства.  

(2) За осигуряване на безопасни условия се спазват установените в Република България 

правила, норми и изисквания, когато педагогическия и непедагогическия персонал или 

лица от други организации извършват самостоятелна или съвместни дейности:  

 ремонт на електрически инсталации, водопроводни и канализационни инсталации, 

отоплителни и аспирационни инсталации;  

 ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати и съоражения;  

 строително – монтажни дейности в детската градина;  

 товарно – разтоварни и транспортни дейности.  

Чл. 331. Организация на дейностите по осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд  

 Отоплението в основната сграда детската градина е централно;  

 Ползването на ел. уреди, машини и съоръжения, апаратура и други става след 

задължителна проверка на годността им и съобразно указанията на производителя 

за експлоатация;  

 Електрическите табла се проверяват периодично за тяхната изправност, както и 

годността на ел. инсталация по токови кръгове в съответствие с нормативните 

изисквания;  

 Забранява се отварянето на електическите табла от външни лица и от 

персонала и отстраняването на повредите на същите! 
 При експлоатация, ремонт и поддръжка на ел. инсталация, електическите уреди и 

съоръженията се спазват изискванията на Наредба № 3 на МВ.  

 Ел.осветление се включва сутрин от кухненският персонал в 6.30ч. и се изключва в 

19.00 ч. от охранителят.  

Чл. 332. При възникване на повреди в ел. инсталация, дежурните по смени 

изключват главния прекъсвач на ел. захранване и уведомяват директора!  
Чл. 333. Противопожарните съоръжения и техника се проверяват периодично за 

състоянието им и годността им за използване при евентуално възникване на пожар.  

Чл. 334. (1) Длъжностните лица в детската градина имат задължения за осигуряване 

безопасни условия на труд, възпитание и обучение на децата.  

(2) В ДГ 96 „Росна китка“ се сформира група за работа по БУВОТ, членовете, на която се 

избират на общо събрание.  

(3) В групата, освен директора има представители на педагогическия, медицинския и 

непедагогически персонал.  

(4) Групата организира, ръководи и контролира дейността по осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на възпитание, обучение и труд.  
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(5) Длъжностното лице, назначено със заповед на директора провежда начален и 

периодичен инструктаж, с цел лицата, постъпващи на работа да бъдат запознати с 

ПБУВОТ, Правила 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, по 

предварително изготвен план и се регистрират в съответната книга за инструктажи.  

Чл. 335. Не се допускат на работа лица, които не са инструктирани!  
Чл. 336. Директорът на ДГ 96 „Росна китка“ носи отговорност за изпълнението на всички 

изисквания на нормативните актове, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд 

и опазване здравето и живота на работещите.  

Чл. 337. Директорът на детската градина, в качеството си на работодател, реализира мерки 

за създаване на вътрешна система от правила и изисквания за безопасна работа, съобразена 

с установените в страната норми и обхващаща всички дейности.  

Чл. 338. Директорът на детската градина организира трудовия процес, като се стреми да 

отстранява в максимална степен съществуващите рискови фактори за живота, здравето и 

работоспособността на децата и служителите в детското заведение.  

Чл. 339. Директорът на детската градина осъществява взаимодействие и координира 

дейността с органите на Министерството на труда и социалните грижи, Министерството 

на околната среда и местните органи на държавна власт по осигуряване безопасни условия 

на възпитание, обучение и труд.  

Чл. 340. В края на всяка учебна година директорът инициира обсъждане на условията на 

БУВОТ и мерки за тяхното подобряване.  

Чл. 341. Директорът на детската градина утвърждава със заповед и контролира 

провеждането на различните видове инструктажи, като предварително утвърждава всички 

инструкции и правила за работа.  

Чл. 342. Директорът носи отговорност за:  

 осигуряване на необходимото обучение и за безопасните условия на труд;  

 организиране на дейности за противопожарна охрана;  

 разработване на система за предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари;  

 взаимодействие с отговорните институции и със служителите за медицинска 

помощ, за противопожарна охрана и гражданска защита за осигуряване 

безопасността на работещите;  

 недопускане на работа лица със заболявания и състояние, противопоказни за работа 

в детско заведение;  

 осигуряване на необходимото работно облекло и необходимите лични предпазни 

средства;  

 уведомление по надлежния ред на общинска администрация, РИО, Инспекцията по 

труда и социалните грижи, Прокуратурата и Гражданската защита в случаи на 

тежки аварии и злополуки;  

 установяване, разследване и регистрация на всяка станала злополука и известните 

му професионални заболявания по ред и начин, определени със закон.  

Чл. 343. Всички служителите и работници в детската градина са длъжни да се явяват 

на работа в състояние, което позволява да изпълняват възложените им задачи!  
Чл. 344. Да спазват трудовата дисциплина, установения ред и изискванията на 

нормативните актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.  
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Чл. 345. Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които 

могат да пострадат от техните действия или бездействия.  

Чл. 346. Да се убедят преди започване на работа в безопасното състояние на работното 

оборудване, което използват или обслужват.  

Чл. 347. За да са изправни съоръженията, работещите с тях да отразяват евентуални 

повреди в тетрадка за ремонт.  

Чл. 348. 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. 349. Не се разрешава оставянето на децата без контрол от страна на учители, пом. 

възпитатели, мед. сестри (за децата в яслените групи).  

При какъвто и да е инцидент с дете задължително да бъде уведомяван Директора!  
Чл. 350. В детската градина да се поддържа необходимия минимум от медикаменти за 

долекарска помощ. Те се съхраняват в специално определено за целта място – здравен 

кабинет. Достъпа на деца до тях е абсолютно изключен!  

Чл. 351. При провеждане на планирани или спешни ремонти, на ремонтни дейности на 

уреди, апарати, осветителни, вентилационни, ВиК инсталации, строително-монтажни 

дейности в сградата и на двора задължително да се спазват всички изисквания за 

обезопасяване.  

Чл. 352. Работещите в детската градина са задължени:  

 да поддържат ред на работното си място и при приключване на работния ден, да го 

оставят чисто и подредено;  

 да повишават квалификацията, хигиената на труда и противопожарната охрана; 

 да се грижат за личната си безопасност и безопасността на децата;  

 да сигнализират своевременно при добиване на информация за детето в риск или 

дете жертва на насилие.  

Чл. 353. (1) Детските учители/мед. сестри в яслените групи 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 медицинската сестра и 

директора 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) Да се грижат за създаване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд вътре в 

детската градина като:  

 подсигуряват безопасни материали и играчки за работа с децата;  

 Учителите/мед. сестри в яслените групи проследяват какви материали се внасят от 

децата в групите и дали те не са опасни за децата;  

 поставят на безопасно място остри и чупливи материали;  

 Не поставят върху дидактическите шкафове тежки предмети;  

 Следят за състоянието на ел. инсталацияя в групата;  

 Спазват хигиенните изисквания за създаване на добър миклоклимат в групата 

(осветление, отопление, проветривост, влажност на въздуха);  

 Отразяват в тетрадка за ремонти за съществуващи проблеми в помещенията на 

детската група (ВиК, счупени стъкла, ламинат и др.).  
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     (6) Извеждането и връщането на децата от и до помещението за допълнителни 

педагогически услуги се извършва от учителя в групата на съответния преподавател! 

(7) Да планират и реализират задачи по теми, подчинени на правилата за безопасно 

движение (във всички групи) и да се организират практически занимания с децата за 

безопасно поведение при бедствия, аварии и катастрофи (във II, III и IVгр.)  

(8) Учителите планират и реализират теми, подчинени на Правилника за ЗБУТ:  

-на Програма за децата от предучилищна възраст за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари;  

-достъпни теми за децата, отнасящи се до Правилата за улично движение;  

-превенции на насилието и риска; и др.;  

(9) Два пъти в годината се проиграват плановете за евакуация;  

(10) Учителите носят пряка отговорност за безопасността на условия в детската група и 

при организирани дейности извън детската градина.  

Чл. 354. Помощник-възпитателят в детската група се грижи за създаване на безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд вътре в групата като:  

 спазва хигиенните и безопасни изисквания за работа в детската градина;  

 съхранява под строг контрол почистващи и дезинфекционните химически 

препарати;  

 прави мокро забърсване на пода в групата, когато децата не са в движение;  

 поставя съдовете изцедени и в изключен стерилизатор;  

 При ползване на стерилизаторите спазва инструкциите и отразяват 

времетраенето в тетрадка;  

 изважда съдовете от стерилизатора само при изключено положение;  

 при забърсване на прозорците ползва стълби и се грижи за своята безопасност;  

 не предприема самоволни действия, за които няма задължение и необходимата 

подготовка. Напр. подмяна на електрически лампи; 

 при почистване на двора сигнализира за счупени уреди;  

 Боклукът от групите се изхвърля преди напускане на работната смяна;  

 Периодично проверява състоянието на всички легла, столчета, шкафове и др. 

инвентар и при нужда търси начин за отстраняване на повредите;  

 носи отговорност за живота и здравето на децата до завръщане на учителите, 

когато те отсъстват за кратко;  

 осигурява необходимия минимум резервна вода за битови и питейни нужди.  

Чл. 355. За извършване на дейности по осигуряване безопасни условия за възпитание, 

обучение и труд в детската градина се водят следните документи:  

 Книги за инструктаж – начален и периодичен, извънреден;  

 Дневник за регистриране, отчитане и анализиране на злополуките или бланки за 

същото;  

 Дневник за регистриране проверките на контролните органи.  

 

РАЗДЕЛ IX 

ЗДРАВНО - ХИГИЕННА ДЕЙНОСТ  

 

Чл.356. Здравното обслужване на детското заведение се осъществява от старши 

медицински сестри, чиито работодател е кметът на Район Искър към Столична община.  

Чл.357. Контролът върху дейността им се осъществява от директора на Детска градина № 

96 „ Росна китка“  и органите на РЗИ.  



67 
 

Чл.358. Здравеопазването се осъществява чрез профилактика и промотиране на здравето 

на децата, съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007г. 

Чл.359. Здравно - хигиенната дейност се реализира и с помощта на лекции, предвидени в 

плана на медицинските сестри в ДГ № 96 „ Росна китка“.  

Чл.360. Извършване контрол на здравословното състояние на децата включващ: 

 ежедневен сутрешен филтър при приемането на всяко дете; 

 запознаване със здравословното му състояние – температура; 

 преглед за обриви и паразити; 

 осъществяване контакт с родителя относно състоянието на детето. 

Чл.361. Учителите и помощник-възпитателите съвместно с медицинските сестри се 

грижат за здравето на децата и тяхното закаляване.  

Чл.362. Опазването на здравето и живота на децата е първостепенно задължение на 

детските учители, медицинските сестри и помощник-възпитателите по всяко време от 

пребиваването им в детското заведение. 

Чл.363. Не се приемат деца с температура, кашлица, хрема, повръщане, обриви и 

разстройство и други!  
Чл.364. Периодично през 6 месеца медицинските сестри провеждат антропометрични 

измервания и ги отразяват в здравно - профилактичната карта на детето като се следи за 

нормалното физическо и психическо развитие. 

Чл.365. Осъществяват системно наблюдение и контрол над режима на децата през деня в 

съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности. 

Чл.366.Регистрират имунизационното състояние на децата в здравно -профилактичната 

карта въз основа на данните, получени от личния лекар на детето.  

Да не се допускат деца, на които не е направена задължителна имунизация, 

съответстваща на възрастта, без документ от личния лекар за съответното 

заболяване!  
Чл.367. Медицинското обслужване на децата се осъществява от личните лекари. 

Чл.368. Медицинските сестри съхраняват медицинските документи на децата в Детска 

градина № 96 „ Росна китка“.  

Чл.369. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни се представя 

еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при 

отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити 

съгласно Наредба № 5 от 2006г. за диагностика, профилактика и контрол /ДВ, бр. 40 от 

2006г./.  

Чл.370. При напускане на ДГ № 96 „ Росна китка“  здравната карта на детето се дава 

на родителят след като е заплатена таксата за допълнителни образователни 

дейности! 
Чл.371. За всяко дете се води лична здравна карта.  

Чл.372. Веднъж в годината се прави скоч - проба на децата. Резултатите се отразяват в 

картоните, а лечението при необходимост се извършва в семейството.  

Чл.373.Медицинските сестри водят и съхранява документацията на здравен кабинет: 

 журнал за заразни заболявания; 

 журнал за контактни на заразни заболявания;  

 лична здравно - профилактична карта на всяко дете;  

 лични здравни книжки на персонала. 

Чл.374. Медицинските сестри редовно контактуват с представители на РЗИ и изготвят 

съответните медицински справки, протоколи и други документи.   
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Чл.375. Присъстват на извършваните проверки, свързани със санитарно-хигиенното 

състояние на Детска градина № 96 „ Росна китка“. 

Чл.376. В Детска градина № 96 „ Росна китка“се извършва провеждане на профилактични 

и противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на 

заразни и паразитни заболявания.  

Чл.377. Необходимите санитарно - хигиенни условия в детската градина се осигуряват от 

помощник-възпитатели по групи.  

Чл.378. Медицинските сестри контролират помощния персонал да извършва 

ежедневното почистване и дезинфекция на помещенията и изготвят протоколи от 

проверките. 
Чл.379. Медицинските сестри следят всички дезинфекционни и перилни, почистващи 

препарати да се съхраняват на място, недостъпно за децата. 

Чл.380. Мединските сестри следят за хигиената и температурата в помещенията.  

Чл.381. При заразно заболяване изолират карантинираните групи и деца и не 

допускат сливане!  
Чл.382. При необходимост осъществяват медицинско обслужване на спешни състояния 

при децата до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ. 

Чл.383. При травма, оплаквания и други учителя е длъжен незабавно да уведоми 

медицинската сестра за оказване на долекарска помощ.  

Чл.384. При травми и неразположение на децата незабавно уведомява директора, 

родителите, личните лекари! 

Чл.385. При нужда медицинската сестра придружава детето до поликлиниката или 

друго болнично заведение.  

Чл.386. Всяка сутрин медицинската сестра извършва оглед на двора на детското 

заведение за наличие на ненужни отпадъци, счупени съоръжения за игра, които 

представляват заплаха за живота и здравето на децата и предприема необходимите 

мерки за предотвратяването им!  
Чл.387. Медицинските сестри организират и провеждат здравно образование за децата, 

персонала и родителите.  

Чл.388. Оформят табло с нагледни материали, относно определено заболяване, както и 

превенция и мерки при лечението му.  

Чл.389. Всеки петък изготвят меню заедно с домакина и готвача за следващата седмица, 

което се излага на достъпно за родителите място.  

Чл.390. Медицинските сестри следят за осъществяването на двигателната активност 

на децата включващо:  

 сутрешна гимнастика; 

 ежедневни разходки и игри на открито, ако метеорологичните условия позволяват;  

 провеждане на походи, екскурзии, изготвяне и осъществяване на проекти за 

спортни мероприятия.  

Чл.391. Медицинските сестри следят при организиране на следобедната почивка, както и  

за ползване на лично легло и бельо от всяко дете.  

Чл.392. При събиране на две групи медицински сестри следят бельото на външни за 

групата деца да бъде сменено!  
Чл.393. Учителят, помощник-възпитателя и медицинската сестра следят и преценяват кога 

децата да се завиват с чаршаф и кога с олекотена завивка.  

Чл.394. В Детска градина № 96 „ Росна китка“е оборудван здравен кабинет съгласно 

Наредба №3/05.02.2007 и Наредба №1 /09.02.2015г. на МЗ включващ:  
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 спешен шкаф с медикаменти, който е на разположение от 7.00ч. до 19.00ч. с пряк 

отговорник медицинските сестри; 

 специален контейнер за съхраняване на отпадъци. 

Чл.395. Медицинските сестри носят отговорност в спешния шкаф да се намират само в 

срок на годност медикаменти.  

Чл.396. При наличие на лекарства и медикаменти с изтекъл срок на годност медицинските 

сестри изготвят опис за закупуване, изписване и бракуване на лекарства в Детска градина 

№ 96 „ Росна китка“.  

Чл.397. Забранено е внасянето в групите на всякакви лекарства, включително и 

витамини, сиропи, капки за нос, хомеопатични таблетки, хранителни добавки!  
Чл.398. Медицинските сестри участват активно в осигуряване на здравословно хранене на 

децата в Детска градина № 96 „ Росна китка“. 

 

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ   

ЗДРАВЕН КАБИНЕТ 
 

Чл.399.  В  Детска градина № 96 „ Росна китка“ има здравен кабинет.  

Работно време: 7.00ч. - 19.00ч.  

 І-ва смяна - 7.00ч. - 14.00ч.;  

 ІІ-ра смяна - 12.00ч. - 19.00ч. 

Дейността на Здравния кабинет се осъществява от медицински специалисти, може и от 

лекар. 

Работодател на всички медицинските специалисти в детската градина  е  кметът на района, 

а са на пряко подчинение на директора на ДГ № 96 „Росна китка”, с когото съгласуват 

всички свои действия, произтичащи от трудовоправните отношения и вътрешния ред в 

заведението. 

 Минималният брой деца, обслужвани от една медицинска  сестра в Здравния 

кабинет  е 60; 

 Здравният кабинет е оборудван със специален шкаф за оказване на спешна помощ с 

лекарства и инструментариум съгласно изискванията на Наредба №3 от 27.04.2000г. 

 Финансирането на здравния кабинет се осигурява от бюджета на Детска градина № 

96 „ Росна китка“ . 

Чл.400. Медицинските специалисти от здравния кабинет на Детска градина № 96 „ Росна 

китка“   осъществяват задължително следните дейности: 

 провеждане ежедневно филтър във всички групи и на всички деца; 

 провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на 

рисковите фактори в Детска градина № 96 „ Росна китка“; 

 организиране и провеждане на програми за здравното образование на децата и 

персонала; 

 наблюдение за физическото развитие и определяне на физическата дееспособност 

на децата; 

 участие в подготовката, подбора и провеждането на различни форми на отдих, 

туризъм и обучение на децата; 

 регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата в здравно - 

профилактичната карта, въз основа на данните, получени от личния лекар на 

детето; 
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 организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за 

предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и 

паразитните заболявания в Детска градина № 96 „ Росна китка“; 

 ежедневен и постоянен медицински контрол и наблюдение на здравословното 

състояние на децата, заразни заболявания, въвеждане на  срок на „карантина”, 

изолиране на болните, недопускане на контакт на здрави с болни деца в групите; 

 осъществяване на връзка с родителите при всеки конкретен случай за преглед на 

детето; 

 Не допускат видимо болни деца в групите! 

 връчване на  предписание на родителите за консултиране на детето с лекар; 

 оказване на спешна медицинска помощ, съобразно своите компетентности; 

 ежедневен и системен контрол върху хигиенното състояние в Детска градина № 96 

„ Росна китка“; 

 ежедневен и системен контрол върху личната хигиена и облеклото на децата и 

служителите; 

 провеждане на закалителен режим; 

Водене и съхраняване на документацията на здравния кабинет : 

 журнал за регистриране на спешните състояния на децата, травми, оплаквания; 

 книга за санитарното състояние; 

 протоколи за извършени проверки на хигиената и вътрешния ред; 

 здравно-профилактични карти на децата; 

 здравни книжки на персонала; 

 списъци на децата от всяка група; 

 телефонни номера за връзка с родителите на децата; 

 указания за извършване на дезинфекционен и хигиенен режим; 

 часови график за разпределението на работата на помощния персонал; 

 НАССП; 

 рапортна тетрадка за ежедневно вписване на констатациите. 

Чл.401. Медицинският специалист съхранява и вписва в здравно -профилактична 

карта на детето данни относно: 

 извършените от личния лекар имунизации, съгласно Имунизационния календар на 

Република България; 

 резултатите от проведените профилактични прегледи; 

 медицински документи на детето. 

Медицинските документи на детето се преглеждат, съхраняват и опазват от медицинската 

сестра в здравния кабинет на Детска градина № 96 „Росна китка“.  

Те са задължителна документация, която е на разположение във всеки момент от 

престоя на детето в Детска градина № 96 „ Росна китка“ и не се изнася извън 

кабинета.  

Медицинската сестра изисква от родителите да дадат писмена информация и да представят 

медицински документи за всички заболявания и проведено лечение на детето, които се 

записват и в личната здравно - профилактична карта на детето. 

При отсъствие на детето от Детска градина № 96 „ Росна китка“   се представят 

медицински документи, съгласно Наредба № 3  на МЗ от  5.02. 2007 г.  чл.4, ал.3: 

 при отсъствие повече от 10 дни - медицинска бележка от личния лекар, че детето не 

е в контакт със заразно болен; 
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 при отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен 

отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии; 

 при отсъствие повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни 

паразити. 

Деца без посочените по-горе документи не се приемат в ДГ № 96 „ Росна китка“! 

Чл.402.  При съмнение за инфекциозно заболяване на дете в  Детска градина № 96 „ Росна 

китка“  медицинския специалист уведомява родителите и личния лекар на детето.  

При възникване на инфекциозно заболяване на дете извън Детска градина № 96 „ Росна 

китка“ личният лекар в срок до 24ч. уведомява медицинския специалист  за предприемане 

на противоепидемични мерки в детското заведение. 

Чл.403. Медицинските  специалисти поддържат постоянна връзка с ръководството на  

Детска градина № 96 „ Росна китка“  и са членове  на Педагогическия съвет. 

Чл.404. Всяка учебна година медицинските специалисти, съвместно с Центъра по спешна 

помощ осигурява нагледна информация за спешните състояния и правилата на действие 

при възникване на такива състояния, поставя материалите на видно и достъпно място  в 

детското заведение. 

Обучава ръководството и персонала за оказване на първа помощ. 

Чл.405. Медицинските специалисти извършват консултиране по всички въпроси със 

СРИОКОЗ институция, която  ръководи методично и контролира дейността на 

медицинските специалисти, осигуряващи здравното обслужване на децата в детските 

градини. 

Контролира храненето на децата и хигиената в Детска градина № 96 „ Росна китка“. 

 

ОБЩ  ЗАКАЛИТЕЛЕН  РЕЖИМ  -  ЗИМА 

/ от 1 септември до 31 март/ 

 Сутрешният прием и издаването на децата следобед да се извършва на входа на 

детското заведение; 

 обилно проветряване на помещенията: 

- сутрин, преди приема на децата;              

- вечер, след издаване на децата; 

 осигуряване на постоянен поток от въздух през деня чрез отдалечен от децата 

прозорец; 

 гимнастика с оптимална динамичност и продължителност  от 7 до 10 минути: 

- в занималнята, при отворен прозорец; 

- температура на въздуха 16 - 18˚ С.  

 Децата не се извеждат при мъгла, слана, валеж и силен вятър! 

 извеждане на децата при подходящи климатични условия с облекло, както са 

доведени в ДГ № 96 „ Росна китка“: 

- сутрин;                                          

- следобед; 

- за І група при температура над 0˚С; 

- за ІІ група при температура до - 8˚С; 

- за ІІІ и ІV възрастова група при температура до -10˚С. 

 продължителност на престоя при посочените минимални температури - 30 минути; 

 Задължително облекло при температура:  

 * до 5˚С – плътна връхна дреха;  

 *  от 5 до 10˚С - лека връхна дреха; 
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 * от 10 до 15˚С - без яке; 

 * от 15 до 20˚С - блуза и ¾ чорапи. 

 При активна двигателна дейност децата са без връхна дреха. 

 Не се допуска едновременно отваряне на врати и прозорци, течение! 

 Температурата в помещенията се следи постоянно, като термометрите се поставят 

на вътрешна стена, на височина 1 - 1,5 м. от пода; 

 Оптималната температура в занималнята е 20 - 24˚С при активност на децата и  

18˚С при сън; 

 Облеклото на децата в занималнята е трислойно - потник, тениска, блуза. 

 Облеклото за сън на децата е двуслойно - потник, зимна пижама, олекотена завивка. 

 При ставане на децата от сън помещенията предварително се затоплят, ако има 

отворени за проветряване прозорци, те се затварят предварително. 

 Не се допуска децата да стъпват с боси крака и да се движат изпотени! 

 При необходимост се преобличат; 

 При температура по-ниска от посочените граници, се предприемат мерки от 

учителите по тяхна преценка: 

- допълнително обличане; 

- допълнително отопление; 

- допълнително одеяло за сън; 

- уведомяване на директора /домакина/ за отстраняване на причините. 

 

ОБЩ  ЗАКАЛИТЕЛЕН  РЕЖИМ - ПРОЛЕТ  

/ от 31 март до 1 юни / 

 

 Сутрешният прием и издаването на децата следобед да се извършва на двора до 

18:30ч. при подходящи метеорологични условия; 

 Температурният режим в помещенията да бъде 20-24˚С в занималните , а в спалните 

- 18˚С;  

 Да се извършва аерация и да се осигурява постоянен приток на свеж въздух чрез 

прозорци с мрежа срещу насекоми; 

 Не се допуска едновременно отваряне на врати и прозорци, течение! 

 Температурата в помещенията се следи постоянно, като термометрите се поставят 

на вътрешна стена, на височина 1 - 1,5 м. от пода; 

 Извеждане на децата при подходящи климатични условия: 

- сутрин;   

- следобед; 

 Организиране на двигателна дейности, подвижни игри чрез подходящи уреди - 

обръчи, въженца, кегли, играчки за пясък, возила; 

 Сутрешно раздвижване на децата с физически упражнения, спортно-подготвителни 

игри; 

Препоръчително облекло за децата при престой на открито: 

- потник, тениска / памучна блуза, панталон  /пола, рокля/, ¾ чорапи, леки обувки;  

- светла шапка срещу слънце; 

- при активна двигателна дейност децата са без връхна дреха; 

При престой в помещенията: 

- потник и тениска/ памучна блуза; 

При следобеден сън: 
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- до 18°С външна температура - потник, пижама, олекотена завивка; 

- до 24°С външна температура -  потник, пижама, чаршаф; 

- над 24°С външна температура – потник, чаршаф; 

 Режимът се осъществява от 31 март до 1 юни при наличие на посочените условия; 

 Учителите запознават родителите с условията на препоръчителния пролетен режим. 

 

 

ОБЩ  ЗАКАЛИТЕЛЕН  РЕЖИМ - ЛЯТО  

/от 1 юни  до 1 септември / 

 

За закаляването на децата и поддържането на тяхното здраве е препоръчително 

пребиваването на децата през летния сезон да се извършва при спазване на следните 

условия и изисквания: 

 Сутрешният прием и издаването на децата следобед да се извършва на двора до 

18:00ч., при подходящи метеорологични условия. 

 Температурният режим в помещенията да бъде 20-24˚С в занималните, а в спалните 

- 18˚С.  

 Да се извършва аерация и да се осигурява постоянен приток на свеж въздух чрез 

прозорци с мрежа срещу насекоми; 

 Не се допуска едновременно отваряне на врати и прозорци, течение! 

 Температурата в помещенията се следи постоянно, като термометрите се поставят 

на вътрешна стена, на височина 1 – 1,5 м. от пода; 

 Извеждане на децата при подходящи климатични условия: 

- сутрин;  

- следобед; 

 Децата се предпазват от силно слънце и претопляне!; 

 организиране на двигателни дейности, подвижни игри чрез подходящи уреди - 

обръчи, въженца, кегли, играчки за пясък, возила; 

 сутрешно раздвижване на децата с физически упражнения, спортно - подготвителни 

игри; 

 препоръчително облекло за децата:  

при престой на открито: 

- тениска, памучна блуза, панталон, пола, рокля, леки обувки;  

- светла шапка срещу слънце; 

- при активна двигателна дейност децата са без връхна дреха; 

при престой в помещенията: тениска; 

при следобеден сън: 

- до 24°С външна температура -  потник, пижама, чаршаф; 

- над 24°С външна температура - потник, чаршаф; 

При температура на въздуха над 28° С, слънчево време и липса на вятър се 

провеждат: 

- въздушни бани; 

- слънчеви бани; 

- водни обливания в двора с подсигурени бански, джапанки, хавлия и температура на 

водата 28-30 °С. 

Режимът се осъществява от 1 юни до 1 септември при наличие на посочените условия. 

Учителите запознават родителите с условията на препоръчителния летен режим. 
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РАЗДЕЛ X  

РЪКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл.406. Детска градина № 96 „ Росна китка“ се ръководи от директор и Педагогически 

съвет. 

 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ДИРЕКТОР 

 

Чл.407. Длъжността „директор” на общинска детска градина се заема въз основа на 

конкурс при условията и по реда,определени в Кодекса на труда. 

Чл.408. Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет и 

осигурява изпълнение на неговите решения. 

Чл.409. Директорът е орган на управление и контрол в детското заведение. 

Директорът  управлява и представлява Детска градина № 96 „ Росна китка“. 

Чл.410. Директорът организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Детска 

градина № 96 „ Росна китка“   в съответствие с правомощията, определени с държавните 

образователни стандарти за статута и професионалното му развитие.  

 осъществява държавната политика в областта на предучилищното образование; 

 в изпълнение на своите правомощия издава заповеди; 

 спазва и прилага държавните образователни стандарти; 

 осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

 съставя бюджет и отговаря за целесъобразно и икономично разпореждане  на 

бюджетните средства; 

 сключва и прекратява трудови договори с педагогическия и непедагогическия 

персонал в Детска градина № 96 „ Росна китка“; 

 организира приемането на децата, обучението и възпитанието им в съответствие с 

държавните образователни стандарти; 

 контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията; 

 представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с 

физически и юридически лица;  

 осъществява дейност в съответствие с предоставените му правомощия;  

 обявява свободните места в бюрата по труда и в РУО в тридневен срок от 

овакантяването им; 

 награждава и наказва служителите в съответствие с Кодекса на труда, Закона за 

народната просвета и с този правилник; 

 утвърждава Годишен план, Правилник за  устройството и дейността на детската 

градина, Правилник за вътрешния трудов ред;  

 съхранява печата на детската градина;  

 подписва и подпечатва документите за преместване на деца от подготвителна група, 

за завършена подготвителна група;  

 съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения; 

 осигурява условия за здравно - профилактична дейност в детската градина;  

 утвърждава длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно 

разписание на длъжностите и работните заплати; 
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 При отсъствие на директора на Детска градина № 96 „ Росна китка“    за срок, по - 

малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки 

конкретен случай заместник-директор или  педагогически специалист от 

институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност - от 

съответния орган по чл.217, ал.1 - 4 от Закона за предучилищно и училищно 

образование.;  

 При отсъствие на директора за срок, по - малък от 60 календарни дни, той определя 

със заповед свой заместник от педагогическия персонал на Детска градина № 96 „ 

Росна китка“. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от кметът на 

общината по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО. 

 При отсъствие на директора за срок, по - голям от 60 календарни дни, началникът 

на РУ на МОН сключва трудов договор с друго лице  за временно изпълняване на 

длъжността "Директор". 

Чл.411.Административните актове на директорите на общинските детски градини в 

системата на предучилищното и училищното образование могат да се оспорват по 

административен ред пред кмета на общината. 

Чл.412.Административните актове на директора може да се обжалват по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

Чл.413. При управлението и контрола на учебната, учебно - производствената, учебно - 

творческата, спортната и административно - стопанската дейност директорът може да се 

подпомага от един или няколко заместник-директора. 

Чл.414.Директорът на Детска градина № 96 „ Росна китка“  е председател на 

Педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му. 

Чл.415. Административните актове на директорите на детските градини може да бъдат 

отменяни от кмета на общината.  

Чл.416. Длъжността директор се заема въз основа на конкурс при условия и ред 

определени от КТ и чл.37. от ЗНП. 

Чл.417. Директорът няма право:  

 да предприема действия, противоречащи на закона, решенията на МОН, 

педагогическия съвет, КТ и КТД;  

 да насърчава с преки действия или бездействия мероприятия и дейности, които 

вредят на работата и реда в детското заведение;  

 да допуска политическа дейност и символика, пропагандиране на партийни, 

шовинистични и религиозни идеи на територията на детското заведение;  

 да сключва договори и споразумения, които не са в компетенцията му и задължават 

други органи и организации;  

 да изразходва нецелесъобразно и незаконосъобразно финансови средства;  

 да използва служебното си положение за лично облагодетелстване и постигане на 

користни професионални, политически и идеологически цели; 

 да бездейства и изчаква при критични ситуации;  

 да използва недемократични методи и средства на управление.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  

 

Чл.418. Педагогическият съвет е специализиран, постоянно действащ орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси по организацията и 
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управлението на Детска градина № 96 „ Росна китка“ , въпроси свързани със 

здравеопазването и организацията на детското заведение.  

Директорът е председател на Педагогическия съвет. 

Чл.419. Педагогическият съвет включва в състава си учителите и медицинските 

специалисти от яслена група и здравен кабинет, и другите педагогически специалисти от 

Детска градина № 96 „ Росна китка“ .  

В състава на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват 

представители на Обществения съвет, председателят на Родителското настоятелство, 

медицинските лица, които обслужват детската градина, както и други лица.  

 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. 

 Педагогическият съвет се свиква най - малко веднъж на два месеца от директора. 

 За всяко заседание се води протокол в книга за заседанията на Педагогическия 

съвет / ПС/ от секретар на ПС, избран на първия за учебната година съвет.  

  Чл.420.  Педагогическият съвет в детската градина: 

 приема Стратегия за развитие на Детска градина № 96 „ Росна китка“   за 

следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране; 

 приема Правилник за  устройството и дейността на Детска градина № 96 „ Росна 

китка“; 

 приема организацията на учебния ден; 

 приема формите на обучение; 

 обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;  

 определя дейностите извън ДОС и приема програми за осъществяването им; 

 приема Годишния план за дейността на Детска градина № 96 „ Росна китка“ ; 

 приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

 приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

 приема Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата от уязвими групи; 

 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; 

 предлага на директора разкриване на занимания по интереси, извън държавните 

образователни стандарти; 

 прави предложения на директора за награждаване на деца;   

 утвърждава символи и ритуали и други отличителни знаци; 

 участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на 

Детска градина № 96 „ Росна китка“   ; 

 запознава се с бюджета на Детска градина № 96 „ Росна китка“  , както и с отчетите 

за неговото изпълнение; 

 утвърждава критерии за определя диферинцирано заплащане на педагогическия 

персонал; 

 приема анализа на здравословното състояние и физическата дееспособност на 

децата;  

 организира на квалификацията на персонала; 

 приема принципа за сформирането на групите;  
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 определя дейностите извън ДОС, които се предлагат на родителите; 

 разглежда работата на методическите обединения, и на различни  работни групи и 

постоянни комисии;  

 упражнява други правомощия, определени с нормативен акт; 

 Не се допуска отсъствие от заседание на Педагогическия съвет без уважителни 

причини! Освобождаването става с писмена молба до председателя на 

Педагогическия съвет и получено разрешение. За всяко заседание на 

педагогическия съвет се води протокол. В началото на учебната година 

Педагогическият съвет избира секретар, който води протокола за всяко заседание 

на съвета и се публикува в сайта на детската градина. 

Чл.421. Един път седмично се провеждат административни и производствени 

съвещания:  
 със ЗАС; 

 с помощник-възпитатели;  

 с учители и медицински сестри; 

Чл.422. По време на съвещания и оперативки с педагогическия екип помощник -

възпитателите се грижат за децата в групата, като отговарят за живота им и за 

тяхното здраве. 
Чл.423. Детската градина има право самостоятелно да решава основни въпроси на учебно - 

възпитателната работа, здравеопазването в съответствие със законодателството и 

съответните нормативни документи на МОН, Министерството на здравеопазването и 

специфичните условия, при които работят. 

Чл.424. Педагогическият съвет обединява усилията на учители и медицински персонал за 

целите на възпитание, отглеждане и опазване здравето и живота на децата.  

Чл.425. Педагогическият съвет се свиква от директора.  

Извънредни съвети се свикват по искане най-малко на 1/3 от числения му състав и 

при извънредни случаи!  

Чл.426. Дневният ред на заседанията на Педагогическия съвет се съобщава на членовете 

най-малко 3 дни преди заседанието.  

Всеки член има право на изменения и допълнения на дневния ред!  
Чл.427. За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол. Протоколите от 

заседанията се водят от учител, определен със заповед на директора и се подписват от 

директора.  

Чл.428. Решенията се вземат с мнозинство.  

Чл.429. Решенията на Педагогическия съвет се отменят от същия с квалифицирано 

мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите или от началника на РУО на МОН, кмета на 

общината или съдебна институция. 

Чл.430. Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взима решения, които 

противоречат на ЗПУО и КТ!  
Чл.431. Към Детска градина № 96 „ Росна китка“   има родителски активи, които работят 

като партньори и корективи на ръководството на детското заведение.  

Чл.432. Родителският актив е обществен орган за подпомагане дейността на отделната 

градинска група или яслена група.  

Чл.433. Родителите сами избират Родителски актив и касиер при желание да събират 

средства за подпомагане образователнат дейност на отделната градинска/яслена група в 

ДГ на първата родителска среща. 
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Чл.434. Родителите сами закупуват при желание от тяхна страна това, което според 

учителите в групата и обсъдено с родителите смятат за необходимо за обезпечаване на 

възпитателно - образователната работа на децата в групата и обогатяване на материално - 

техническата база.  

Учителите и помощник-възпитателите не събират пари от родителите! 

 

РАЗДЕЛ XI 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

Чл.435. Общото събрание разглежда основни въпроси, свързани с трудовата дейност 

на всеки член от колектива и спазването на:  

 Правилника за вътрешния трудов ред в детската градина;  

 Правилника да безопасни и здравословни условия на труд; 

 Противопожарни изисквания;  

 План за действие при БАК;  

 Длъжностни характеристики на персонала.  

Чл.436. Общото събрание се свиква от директора при заявено желание на сидикалната 

организация и повече от 2/3 от персонала.; 

Чл.437.За всяко едно от заседанията на общото събрание се води протокол, който се 

съхранява в класьор при директора. 

 

РАЗДЕЛ XII 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

Чл. 438. С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности 

към всяка детска градина се създава обществен съвет. 

Чл.439. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и 

за граждански контрол на управлението и.  

 Обществения съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител 

на финансиращия орган и най - малко трима представители на родителите на деца 

от Детска градина № 96 „ Росна китка“. 

 Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора на детската градина.  

 На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и 

резервни членове на обществения съвет.  

 Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

 Членовете на Обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.  

Чл.440. Общественият съвет се свиква на заседание най - малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

(1)С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на детските градини 

участва и представител на настоятелството. 

(2)В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

институцията, на Регионалното управление на образованието, експерти,представители на 

работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други 

заинтересовани лица.  

Чл.441. Директорът на Детска градина № 96 „ Росна китка“ има право да присъства на 

заседанията на Обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 
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 Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички 

сведения и документи, необходими за дейността му.; 

 При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 

обществения съвет за свикването му.  

 

  
Чл.442. Общественият съвет в Детска градина № 96 „ Росна китка“: 

 одобрява стратегията за развитие на Детска градина № 96 „ Росна китка“ и приема 

ежегодния отчет на директора за изпълнението й;  

 участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за 

обучение в детската градина и за предоставяне на равни възможности за 

приобщаване на деца от уязвими групи; 

 предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес 

въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на 

детската градина;  

 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; 

 съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на Детска градина № 96 „Росна китка“ ;  

 участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и 

по реда на държавните образователни стандарти за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  

 съгласува избора от учителите на учебните комплекти;  

 сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

 дава становище по приема в Детска градина № 96 „ Росна китка“ ; 

участва в създаването и приемането на етичен кодекс на работещите в Детска градина № 

96 „Росна китка“ .  

 съгласува избраните от учителите познавателни книжки; 

 сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността 

си констатира нарушения на нормативните актове; 

Чл.443.При неодобрение от обществения съвет документите се връщат с мотиви за 

повторно разглеждане от педагогическия съвет.  

При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и 

взема окончателно решение. 

Чл. 444. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения 

съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

Чл.445. Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на Детска градина № 

96 „ Росна китка“ и за граждански контрол. 

 развива дейност съгласно Закона за предучилищно и училищно образование;  

 одобрява Стратегията за развитие на Детска градина № 96 „ Росна китка“;  

 участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на общността на  Детска 

градина № 96 „ Росна китка“  - педагози, служители, деца, родители; 

 

РОДИТЕЛСКИ АКТИВИ 



80 
 

 

Чл. 445. Родителският актив е обществен орган за подпомагане на дейността на 

отделната градинска група/ градинска ясла. 

Чл. 446. Родителският актив се избира в началото на всяка учебна година по 

предложение на родители и учители. 

Чл. 447. Родителският актив участва и съдейства за своевременното получаване на 

информация под формата на мнения и предложения. 

 

 

РАЗДЕЛ XII  

УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕЦА 

Чл. 448. Децата имат следните права: 

 да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 

 да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 

 да получават библиотечно-информационно обслужване; 

 да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията си; 

 да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

 да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 

професия; 

 да участват в проектни дейности, според възрастовите си възможности; 

 да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

Чл. 449. Детската градина осигурява подкрепа за личностно развитие на децата 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални 

услуги. 

(1) Детската градина самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за: 

 подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

 изграждане на позитивен организационен климат; 

 утвърждаване на позитивна дисциплина; 

  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, ДГ № 96 „Росна китка“ 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 детска градина ДГ № 96 “Росна китка“ основава дейността си на 

принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. 

Чл. 450. (1) Детската градина има етичен кодекс на общността, който се приема от 

представители на педагогическия съвет и обществения съвет и по ред, определен в този 

правилник. 

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем начин и се поставя на видно място 

в сградата на детската градина. 

(3) Етичният кодекс се публикува на сайта на детската градина. 
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Чл.451. (1) На децата в детската градина се предоставя подкрепа за личностно развитие, 

която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. 

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете. 

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детската градина работят 

психолог, логопед и ресурсни учители. 

Чл. 452. Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

Те се осигуряват там, където е детето – в детската градина. 

Допълнителната подкрепа се осигурява от детската градина и в партньорство с 

центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 453. ДГ № 96 „Росна китка“ 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. 

РОДИТЕЛИ 

Чл. 454.Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина 

сеосъществяват чрез: 

 индивидуални консултации; 

  родителски срещи; 

 обучения и др. 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществяват всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето го 

прави необходимо. 

 

СЛУЖИТЕЛИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 96 “ РОСНА КИТКА“ УЧИТЕЛИ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ. МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ. ПОМОЩНИК-

ВЪЗПИТАТЕЛИ И ДРУГИ 

 

Чл.455. Служителите на Детска градина № 96 „ Росна китка“ са длъжни да полагат 

адекватни грижи за всяко дете, които да подпомагат неговото физическо, психическо и 

емоционално развитие.  

Чл.456. Служителите на Детска градина № 96 „ Росна китка“  в ежедневното обгрижване 

на децата не може да ползва средства и методи, които унижават личността на детето или 

уронват неговото достойнство. 

Не се допуска прилагането на физически методи за наказание над децата, с цел 

справяне с неприемливо поведение, както и използването на заплахи!  

Чл.457. Всеки, на когото е станало известно, че дете се нуждае от закрила е длъжен да 

сигнализира органите за  „Закрила на детето“! 

Това се отнася и за лицата, на които е станало известно в процеса на изпълнение на 

служебните задължения, дори ако е обвързано с професионална тайна.  

Чл.458. При наличие на дете на територията на Детска градина № 96 „ Росна китка“, за 

което е възникнал риск или белези/симптоми за упражнено насилие над него, сигнал се 

подава до отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ по 

местоживеене. Държавна агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните 

работи. 
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Редът на съобщаване за деца в риск е от учители към директор и  от директор към 

съответните институции.  

Чл.459. Служителите на Детска градина № 96 „ Росна китка“ няма право да 

извършва всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, 

народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, 

религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или 

обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно 

положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в 

закон или в международен договор, по който Република България е страна! 

Чл.460. Учителите и медицинските сестри от яслена група нямат право да 

разпространяват личните данни на децата като се задължава на основание чл.2 от 

ЗЗЛД, съобразно принципите на конвенция 108 на Съвета на Европа и Директивите 

на Европейския съюз да съхраняват, обработват и защитават личните данни на 

децата в дневника и в досиетата на децата от поверената им група!  

Чл.461. Служителите има и други задължения и отговорности, които са отразени в 

длъжностни характеристики.  

 Детска градина №96 осигурява подкрепа за личностно развитие на децата 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на 

социални услуги. 

 Детска градина №96 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. 

 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. 

 При работата с децата, ДГ №96 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. 

 При работата с децата ДГ№96 основава дейността си на принципа на превенцията 

на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. 

(1)Детската градина има Етичен кодекс на работещите с деца, който се приема от 

представители на педагогическия съвет. 

 Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем начин и се поставя на видно 

място в сградата на детската градина. 

 Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на детската градина. 

(2)На децата в детската градина се предоставя подкрепа за личностно развитие, която 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. 

 Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете.  

 За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детската градина работят 

психолог, логопед и ресурсни учители. 
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(3) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. Общата и допълнителната 

подкрепа се осигуряват там, където е детето – в детската градина.  

(4)Общата подкрепа за личностно развитие включва:  

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  

2. допълнително обучение по образователни направления; 

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. допълнителни консултации по образователни направления; 

5. занимания по интереси;  

6. библиотечно-информационно обслужване;  

7. грижа за здравето;  

8. поощряване с морални и материални награди; 

9. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  

10. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

11. логопедична работа. 

(5) Общата подкрепа се осигурява от детската градина и в партньорство с центровете за 

подкрепа за личностно развитие.  

(6) ДГ№96 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.  

(7) Заниманията по интереси се организират от детската градина за развитие на 

способностите и на компетентностите на децата, за изява на дарбите им в областта на 

изкуствата, спорта, науките, гражданското и здравното образование, както и за 

придобиване на умения за лидерство. 

(8) 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.  

 

УЧИТЕЛИ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 462. (1) Учителите, психологът, логопедът и директорът, които изпълняват норма 

преподавателска работа, са педагогически специалисти. 

                 (2) 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; 

 по управлението на детската градина. 

Чл. 463. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и 

отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се 

определят в професионален профил. 

                   (2) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български 

граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално 

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и професионална квалификация, необходима за 

изпълнението на съответната длъжност. 

                 (3) Условията и редът за заемане на длъжността “учител” се определя съгласно 

ДОС за нучителска правоспособност и квалификация. 

Чл. 464. Длъжността „педагогически специалист“ не може да се заема от лице, което: 
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 е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 

реабилитацията; 

 е лишено от право да упражнява професията; 

 страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на 

децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването 

съгласувано с министъра на образованието и науката. 

Чл. 465. На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от родителите, 

административните органи и обществеността. 

Чл.466. Учителите и директора, които изпълняват норма преподавателска работа  са 

педагогически специалисти. 

Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции, свързани с обучението, 

възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата 

в Детска градина № 96 „ Росна китка“.   

Чл.467. В Детска градина № 96 „ Росна китка“ може да се провежда практическа 

подготовка на студенти, които се обучават за придобиване на степен на висше образование 

в професионално направление, съответно на длъжностите на педагогическите 

специалисти. 

Чл.468. За длъжността “учител” се изисква диплома за завършена степен на висше 

образование “бакалавър”, “магистър” или “специалист”.  

Условията и редът за заемане на длъжността “учител” се определя съгласно държавните 

образователни стандарти за учителска правоспособност и квалификация. 

Учителските длъжности са: 

 учител; 

 старши учител; 

 главен учител.  

Чл.469. Длъжността „ Учител “  не може да се заема от лице, което: 
 е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията; 

  е лишено от право да упражнява професията; 

 страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на 

децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването 

съгласувано с министъра на образованието и науката. 

Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата се 

поощряват с грамоти и с други награди, а дейността се популяризира и получава 

обществено признание. 

Педагогическите специалисти имат следните права: 
 да бъдат зачитани правата и достойнството им;  

 да се уважават от децата, родителите, административните органи и обществеността; 

 да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 

съобразно принципите и целите на предучилищното образование; 

 да участват във формирането на политиките за развитие на Детска градина № 96 „ 

Росна китка“;  

 да получават  професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 

 да повишават  квалификацията си; 

 да бъдат поощрявани и награждавани с морални и материални награди за високи 

постижения в предучилищното образование или награждавани с отличия и награди 
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за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на директора, одобрени от 

Педагогическия съвет;  

 да членуват в професионални организации и да вземат участие в работата на 

регионалните и националните им органи; 

 да дават мнения и да правят предложения по дейността на Детска градина № 96 „ 

Росна китка“ до административните органи в системата на предучилищното 

образование; 

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 Детска градина № 96 „ Росна китка“; 

 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 Детска градина № 96 „ Росна китка“   и специфичните 

потребности на децата, с които работят с цел подобряване качеството на 

образованието им; 

 да спазват длъжностната си характеристика и нормативните актове; 

 да водят задължителната за длъжността документация съгласно нормативните 

изисквания и срокове; 

 да уведомяват колегата си от другата смяна за броя на присъстващите за деня деца, 

за състоянието им ,за взетите на обяд деца, неразположените или отстранените след 

сутрешен филтър деца и за възникнали инциденти и др.; 

 да дават точни сведения срещу подпис за броя на децата в групата за деня на 

касиер-домакина за вписването им в Заповедната книга за храна. 

 При травма или инцидент с дете, учителят незабавно уведомява устно 

медицинската сестра и директора! За случилото се с детето учителят 

информира лично родителите. 

 При оплакване на родител от престоя на детето в детското заведение, учителят е 

длъжен да информира директора устно, а при писмена жалба и в писмен вид да даде 

обяснение за изясняване на случая; 

 Учителят е длъжен да предпазва децата от нараняване от остри и твърди предмети 

по време на занимания, игри и разходки, от опасни материали, катерушки и 

пързалки на двора; 

 Учителят да не извежда децата извън района на детското заведение без 

разрешение от директора и без придружител! 

 да оформят естетичния вид на групата, в която работят и общите за цялото 

заведение помещения - салон за тържества, коридори и входове; 

 да изпълняват своевременно и точно разпорежданията на директора и решенията на  

педагогическия съвет; 

 да поддържат и повишава професионалната си квалификация ежегодно 

  Чл.470. Учителят има следните основни функции: 
 планира  и провежда възпитателно - образователната дейност и подготовка на 

образователния процес;  
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 подбира и планира адекватни методи, средства, материали, инструментариум за 

реализиране на конкретна образователна дейност; 

 изготвя годишно, седмично и месечно разпределение на учебния материал; 

 планира диагностичната дейност, свързана с развитието на децата; 

 отразява преподавания материал в дневника; 

 определя образователно - възпитателни цели и  постигане на подходящи 

образователни стратегии  и методи, които да създават условия за оптимален 

резултат в конкретна ситуация; 

 отговаря на различните образователни потребности на децата; 

 реализира вътрешно-предметни и интегративни връзки; 

 осигурява предпоставки за развитие на детското творчество; 

 формира знания, умения, отношения и ценности в предучилищна възраст; 

 съдейства за формиране на положителни нагласи към ученето, умения за решаване 

на проблеми, умения за критично мислене; 

 съдейства за формиране на позитивни социални и граждански умения и ценностни 

ориентации. 

Диагностика на постиженията и развитието на децата установява равнището на развитие и 

степента на овладяване на образователното съдържание от различните образователни 

направления на базата на държавните образователни стандарти. 

 организационни функции: 

- води  задължителната документация; 

- организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията; 

- организира, поддържа и обновява образователната среда в групата и в Детска 

градина № 96 „Росна китка“; 

- поддържа  информационни табла  пред групата и входовете - „Информация за 

родителите“, „Съобщения“, „Здравеопазване“, „Безопасност“, „Възпитание и 

обучение“, „Детско творчество“, „Днес научих“; 

 опазване  живота и здравето на децата; 

 Обучава и учи децата за спазване на правилата за безопасност при работа с 

различни материали и предмети, правилата по безопасност и култура на 

движението. 

Чл.471. Учителят е длъжен да познава и спазва основните нормативни документи: ЗПУО, 

Кодекса на труда, Конвенция за правата на детето, Конвенция за правата на човека, 

нормативни актове и наредби, свързани с работата му, ПБУВОТ, типовата длъжностна 

характеристика. 

Чл.472. Учителят  работи за придобиване на съвкупност от компетентности - знания, 

умения и отношения по образователни направления, необходими за успешно преминаване 

на детето към училищното образование. 

 овладяване на образователния минимум за предучилищно образование; 

Предучилищното образование представлява необходимата основа за бъдещо обучение и 

развитие. 

 Цялостната дейност на педагогическия екип в Детска градина № 96 „Росна китка“ е 

необходимо да допринася за постигането на очакваните резултати, описани в 

стандартите на предучилищното образование.  

Чл.473. Ръководството на Детска градина № 96 „ Росна китка“ запознава родителите и  

родителското настоятелството с образователните изисквания, с учебни помагала и 
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средства, осъществява конструктивен диалог с тях, както и ги включва в образователния 

процес, за да отговарят заедно на новите предизвикателства. 

Чл.474. Важно условие за ефективно управление на образователната работа в Детска 

градина № 96 „ Росна китка“   е да  се създаде добра образователна среда  и положителна 

атмосфера на работа. 

Чл.475. Детска градина № 96 „ Росна китка“    изпълнява своите функции във 

взаимодействие с държавните и общински институции, с родителската общност, с 

неправителствените организации и с останалите партньори в образованието. 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Чл.476. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на 

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите и медицинските 

специалисти в Детска градина № 96 „ Росна китка“     за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

Чл. 477. 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.478. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от 

специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации.  

 Повишаването на квалификацията се измерва чрез система от квалификационни 

кредити и се удостоверява с документ.  

 Системата от квалификационни кредити се определя с държавните образователни 

стандарти за статута и професионалното развитие на учителите.  

 Повишаване на квалификацията на учителите по програми на организациите не по - 

малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране. 

 Квалификацията може да се организира и от Детска градина № 96 „Росна китка“ 

чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и 

национални програми.  

 Вътрешно-институционалната квалификация се измерва в академични часове и за 

нея не се присъждат квалификационни кредити. 

 Детска градина № 96 „ Росна китка“ осигурява условия за повишаване на 

квалификацията в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки 

педагогически специалист. 

 

ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл.479. Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист.  

 Портфолиото  се съставя от педагогическия специалист и включва разработени 

материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на 

детската градина, професионалните му изяви, професионалното му 

усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с 

децата.  

  Портфолиото подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия 

специалист. 
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АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл.480. Атестирането е процес на оценяване на дейността на учителите с професионалния 

им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за 

развитие на Детска градина № 96 „ Росна китка“  . 

Атестирането  на 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. 

 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 

Чл. 481. Медицинските сестри са длъжни:  

 да изпълняват задълженията си, определени в Кодекса на труда и длъжностната си 

характеристика, които включват отглеждане в добро здраве, възпитание, 

социализация и обучение на децата в яслените групи;  

 да изпълняват решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на 

контролните органи;  

 да опазват живота и здравето на поверените им деца в детското заведение;  

 да организират заниманията в яслата и да водят досиетата на децата;  

 да водят стриктно и точно присъствията на децата в дневника на групата и друга 

задължителна документация;  

 да подпомагат седмичното разпределение на учебния материал съобразно 

държавните образователни стандарти за ранно детско развитие, адекватни методи, 

средства, материали и инструментариум за реализация на конкретна образователна 

дейност;  

 да подпомагат диагностична дейност,свързана с развитието на детето;  

 да планират взаимодействието с родителите и партньорите в образователната 

дейност; 

 да използват подходящи образователни методи при осъществяване на 

взаимодействие между здравните грижи и педагогическата дейност в яслените 

групи; 

 да подпомагат педагогическа дейност в съответствие с държавните образователни 

стандарти;  

 при извеждане на децата навън медицинските сестри заедно с пом.възпитателя 

отговорно пазят децата.  

Чл. 482. Мед. сестри нямат право да нарушава правата на детето, да унижават 

личното му достойнството! 
Чл. 483. Всички служители и работници са длъжни да:  

 уведомяват директора на детското заведение при отсъствие от работа, поради 

болест и представя болничен лист в срок от 2 работни дни;  

 да спазват изготвените графици, утвърдени от директора;  

 строго и отговорно да опазват материалната база на детското заведение. 

 

РАЗДЕЛ XIII 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ  

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 
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Чл.484. Родителите  участват и са партньори на педагогическия и медицинския 

персонал в предучилищното образование, в което участници са   децата, учителите, 

директора, другите педагогически и медицински специалисти.  

Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора, други педагогически 

и медицински специалисти, и родителите създават условия за постигане на целите на 

предучилищното образование, както и за формиране на положително отношение към 

детската градина/ясла  и мотивация за учене. 

Чл.485. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина 

се осъществяват чрез: 

 индивидуални консултации - в приемното време на учителите/медицински сестри 

от 12:30ч. до 13:30ч.;  

 консултации с директора /приемно време/ – сряда от 9:30ч. до 11:30ч. и от 13:30ч. 

до 14:30ч.;   

 родителски срещи; 

 присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 

 писмени и/или електронни форми за комуникация: афиши, съобщения, анкети, 

затворени групи в социалните мрежи с цел по-лесна организация на образователния 

процес, сайт на детската градина; 

 родителски информационни табла за всяка група.  

Родителите присъстват и участват в живота на децата в Детска градина № 96 „ Росна 

китка“ при провеждане на:  

 празници и открити моменти на групата и на детската градина; 

 спортни и културни дейности; 

 открити педагогически практики; 

  организиране на отдих и туризъм; 

  обогатяване на материалната база и образователната среда. 

Чл. 486.Родителите имат следните права: 

 периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на 

децата им в образователния процес, за спазването на правилата в Детска градина № 

96 „Росна китка“ и за приобщаването им към общността; 

 да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето; 

 да избират и да бъдат избирани в Обществен съвет на Детска градина № 96 „Росна 

китка“ ; 

 да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина; 

 да се запознават с условията, при които се отглеждат и възпитават децата им;  

 да правят предложения и участват в подобряване на базата и условията за живот, в 

подготовка и провеждане на празници и развлечения;  

 да подобряват материалната база чрез дарения, собствен труд или други форми на 

подкрепа;  

 да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите, с други 

педагогически и медицински специалисти в определеното приемно време по 

въпроси свързани с отглеждането, социализацията, обучението и възпитанието на 

детето, за констатирани нарушения и инциденти; 

 да уведомяват ръководството за проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието, 

социализацията  и обучението на детето; 
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  да се запознаят с програмните системи, по които се работи в Детска градина № 96 „ 

Росна китка“; 

 да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;   

 най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

детската градина  по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие 

на децата им; 

 ДА ОТЛОЖАТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА НОВОПРИЕТО ДЕТЕ  ЗА ЯСЛА - 60 

ДНИ, ЗА ПЪРВА ГРУПА - 30 ДНИ с подадена писмена молба до директора. 

Чл.487.  Родителите имат следните задължения: 

 да спазват хигиенните норми и да не замърсяват района на детската градина и 

прилежащата територия; 

 да осигуряват редовно присъствие на детето в задължителното предучилищно 

образование,  като уведомяват своевременно директора или учителите  на Детска 

градина № 96 „Росна китка“ в случаите на отсъствие на детето - писмено с 

медицински документ или молба по домашни причини:   

 да изпълняват препоръките и насоките на педагогическите и медицинските  

специалисти; 

 да запишат детето си в детска градина или училище, в което се осъществява 

задължително предучилищно образование по избор; 

 редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската 

градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата в нея и 

в детската група; 

 да спазват Етичния кодекс на Детска градина № 96 „Росна китка“ и Правилника за 

устройството и дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от 

страна на детето; 

 да спазват началото и края на учебния ден в детската градина; 

 да изпращат детето си в ДГ здраво, чисто и с удобни дрехи; 

 да не влизат в саморазправа с персонала, да не използват груб и неетичен тон; 

  да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

формирането  на умения за учене през целия живот; 

  да участват в родителски срещи, тренинги и открити моменти; 

 да се явяват в Детска градина № 96 „Росна китка“ след покана от учител, директор, 

медицинска сестра или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни 

време; 

 При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон, 

семейно положение и др., да уведомяват учителите/медицинските сестри на своето 

дете; 

 да уведомяват учителите и медицинската сестра за заболявания на децата; 

 редовно и в срок да заплащат дължимата такси за допълнителни образователни 

дейности, съгласно утвърдените правила от второ до десето число на месеца от 

7:30ч. до 9:30ч.;  

 При отсъствие на детето, обхващащи края и началото на два поредни месеца, да 

представят бележка за извинение на отсъствията в срок до последния работен ден в 

8:30 ч. на изтичащия месец; 

 да спазват охранителния и пропускателния режим в ДГ № 96 „ Росна китка“; 

 да присъстват при извършването на сутрешния филтър от мед.сестрите; 



91 
 

 Веднага след вземане на детето си да напуснат територията на детската 

градина и дворното пространство! Не се допуска престой на родител и дете, 

или група от родители и деца на площадките и зелените площи на двора на 

детската градина, с оглед безопасността на останалите деца, опазване на 

зелените насаждения, дворните съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих! 

 При влизане и излизане на територията на дворното пространство 

задължително да затварят входната врата с цел запазване сигурността на 

децата! 

 Не  се внасят храни и напитки на територията на  ДГ № 96 „ Росна китка“! 

 Не се влиза в занималните на групите, както и в останалите помещения на 

детското заведение освен, ако не са поканени за съвместна дейност с 

персонала! 

 Родителите от яслена и първа групи осигуряват учебни помагала, пособия и 

материали за възпитателно - образователната работа на децата, за останалите 

възрастови групи учебниците са безплатни. 

 Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение,  са длъжни 

да гарантират постигането на целите на предучилищното образование, да осигурят 

необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни 

помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с 

възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето; 

 Счупеният или повреден инвентар от децата се възстановява от родителите; 

 При сутрешния прием децата да се водят до точно определен час - 08:30ч.! При 

определен ангажимент или причина се уведомяват учителите/медицинските 

сестри по групите за закъснението им! 

Чл.488. Родителите предоставят на учителите или медицинските сестри лична карта 

на детето за актуализиране на данните за попълване на дневника. При промяна на 

данните, родителите са длъжни да уведомят педагозите или медицинските сестри и да 

предоставят нова лична карта на детето. 

Чл.489.  Учителите/мед.сестри ежедневно се подписват в тетрадка в групата  за предаване 

и издаване на  детето лично на родителя/лицето, упълномощено за това, в определените 

часове:  

 прием от 7:00ч. до 8:30ч.;  

 издаване от 15:30ч.  до 19:00ч.; 

Чл.490. Родителите задължително водят децата си чисти, спретнати и здрави! 

 Осигуряват  пантофи и резервни чисти дрехи на детето за преобличане в раница и 

найлонов плик за сменените в гардероба;  

 За  накити, бижута и скъпи предмети на детето Детска градина № 96 „ Росна 

китка“ не носи отговорност! 

 Родителите са длъжни  да уведомят  учителя или медицинската сестра до 

8:30ч. при отсъствие на детето за особености в здравословното състояние или 

неразположение, настъпило у дома - повръщане, разстройство, обриви, 

температура и други!; 

  Да следят стриктно за профилактика на опаразитяване на децата, както и 

своевременно да предупредят служителите в  ДГ № 96 „ Росна китка“ при такъв 

проблем и да съдействат за бързото обезпаразитяване; 
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 Родителите водят децата с обувки и облекло, подходящо за сезона, удобно за игра и 

самообслужване, да не затруднява детето и персонала при обличане и събличане - 

без копчета, връзки, ципове и прочие; 

 Ползването на памперси е допустимо до навършване на детето на 2 годишна 

възраст и по изключение по медицинско предписание! 

 Ползването на биберон в условията на  ДГ № 96 „ Росна китка“ е  недопустимо, 

поради липса на подходящи хигиенни условия за ползване и съхраняването 

му! 

 Да не допускат внасянето на опасни играчки, пари, лекарства, бижута, 

електроника и предмети от дома, с които могат да нанесат вреда на себе си и 

другите деца! 

 Да проверяват раниците и дрехите на децата за опасни предмети и лекарства! 

Чл.491. Родителите спазват  дневната организация на педагогическо взаимодействие в  ДГ   

№ 96 „ Росна китка“. 

 оказват помощ на учителите и медицинските сестри за адаптацията на детето при 

постъпване в детската градина или ясла; 

 подпомагат децата при усвояване на навици и учебни умения, интересуват се за 

мястото на своето дете в детската група; 

Чл.492. Родителите осигуряват познавателни книжки за обучението на децата до 4 

годишна възраст  и материали за индивидуална  му работа за всяка учебна година. 

Чл.493.  Родителите изпълняват условията и реда в  ДГ № 96 „ Росна китка“:  

поддържат етични и добри взаимоотношения с екипа на  ДГ № 96 „ Росна китка“  и 

помежду си, спазват Етичния кодекс на детското заведение; 

Чл. 494. Родителите нямат право: 
 да бъдат груби и невъздържани, както към собствените си деца, така и към 

останалите деца и персонала; 

 да накърняват с поведението си, най-вече в присъствието на детето си, а после и 

пред други родители, авторитета на работещите и доброто име на детското 

заведение; 

 да влизат в конфликт с други родители на територията на ДГ № 96 „Росна китка“; 

 да влизат на територията на детското заведение в нетрезво състояние или под 

въздействието на упойващи вещества. 

 воденето на болни деца и даване на лекарства от педагогическия и 

непедагогическия  персонал! 

 носенето на лекарства, включително и витамини, сиропи, капки за нос, 

хомеопатични таблетки, хранителни добавки в детската градина, както и оставянето 

на лекарства в багажа на децата!  

 В случай на нужда /при хронично болни и алергични деца/ се разрешава 

предаването на една дневна доза, която се оставя на медицинската сестра. 

 внасянето на хранителни продукти и шишета с напитки, различни от вода /за яслена 

група/. Препоръчваме на родителите, които носят на децата си вода да я подменят 

ежедневно/за ясла/. Шишетата да са с името на детето по възможност и с 

разпознаваем отличителен знак.  

 Носенето на играчки от дома,  дребни играчки, модули от строители, мозайки, 

химикали, моливи и други остри и опасни предмети, като се задължават родителите 

ежедневно да проверяват раниците и джобовете на децата си! 
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 да накърняват с поведението си авторитета и достойнството на директора, 

учителите, медицинските сестри и обслужващия персонал, директно, в медиите, 

пресата или по какъвто и да е друг начин!  

МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА 

(1) С цел осигуряване на условия за постепенно адаптиране на децата към условията 

на детската градина в ДГ №96 се спазва следния Модел на адаптация:  
 Раздялата е част от развитието на детето. Тръгването на детска градина е едно от 

ключовите събития за детето, което то понася много по-добре, когато родителите 

му са убедени в способността му успешно да премине през този етап.  Доверието, 

което му гласуват, му позволява да намери в себе си необходимите сили! 

 Тръгването на детска градина е нов, важен етап от развитието на детето, защото 

отваря път към социализирането.  

 За адаптацията на детето в нова среда като детска градина са необходими между 3 и 

4 седмици. Минималният период на адаптация при изключително комуникативни 

деца, които ясно показват, че няма нужда от присъствието на родителя в новата 

среда, е 3 дни. 

 Моделът предлага една структурирана рамка с ясни стъпки, но в никакъв случай не 

трябва да се забравя, че всяко дете е индивидуална личност, която определя сама 

своето темпо на адаптация в новата среда. 

 От изключително значение за определяне на това темпо са социалните компетенции 

на детето, неговият темперамент, степен на привързаност, досегашен опит на 

раздяла с родителите и индивидуалното детско поведение. 

 Периодът на адаптация може да се удължи и от външни фактори, като натрупване 

на много промени и редица нови преживявания за детето (раждане на 

братче/сестриче, преместване на ново място, почивка, нова детска стая или друга 

промяна в рутината на детето).  

(2) Роля на преподаването: 

 В детска градина № 96 за децата от яслени групи се грижат медицински сестри, а за 

децата от групите – учители. Те са основните лица за контакт с детето в рамките на 

адаптацията.  

 Учителите и медицинските сестри имат изключително важната задача да проведат 

първоначален разговор с родителите, преди началото на адаптацията, в който да 

получат максимално много и качествена информация относно характера на детето, 

неговите страхове и предпочитания, любими вещи, ритуали, особености. 

 В последствие, това са хората, които ежедневно посрещат и изпращат детето в 

детската градина, наблюдават много внимателно поведението на детето, неговите 

реакции, комуникация с родителите.  

 Учителите и медицинските сестри се опитват да спечелят доверието на детето, да 

предложат и открият любими игри и дейности.  

 Учителите и медицинските сестри решават в края на всеки изминал ден от 

адаптацията, какви стъпки да се предприемат на следващия ден и каква да бъде 

продължителността на адаптационния период.  

 Основната цел на адапацията е изграждането на връзката между медицинските 

сестри/учителите и детето.  

 Чувството за сигурност към мед.сестри/учителите е в основата на успешното 

протичане на адаптационния процес и здравословен старт на детето в новия му 

живот в детската градина. 
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 При наличието на промяна е изключително важно, тя да се сподели и с мед. 

сестри/учителите.  

(3) Основни стъпки в адаптацията: 

1. Стъпка: 

За да се получи този преход добре без допълнителен стрес, ролята на родителите е от 

съществено значение. Още преди постъпването в детското заведение трябва да се обясни 

на детето какво е това детска градина. А още по-добре да му се покаже нагледно. Да се 

отиде до детското заведение заедно с детето, да му се разкаже какво правят децата в там 

(играят, обядват, спят, пеят песнички) и колко е интересно това. 

2. Стъпка: 

Детска градина №96 подготвя анкета със стандартизирани въпроси относно навиците и 

особеностите на новозапочващите деца, така че тази анкета да бъде попълнена и 

предоставена на учителите/мед. сестри при началото на адаптационния период.  

Въпросите в анкетата могат да обхващат въпроси, свързани с етапите на развитие на 

детето, интересите му, любимите му храни и вещи, кои думи/звуци използва за какво, 

ритуали при заспиване, ходене до тоалетна, описание на темперамент, как родителите 

подхождат в определени ситуации, има ли детето страхове, непоносимост към звуци/ 

храни и т.н. Предоставянето на снимки на детето и неговите близки могат да бъдат 

полезни за визуализация на пространството (снимка на детето на неговото гардеробче, 

снимка на детето на неговото легло, при неговата хавлия), както и след първите опити за 

раздели, ако детето се сеща за своите родители/баба и дядо.  

3. Стъпка: 

 Първите три дни в детската градина служат за опознаване на новото място, първи 

срещи с децата и възрастните.  

 Препоръчва се първите посещения да не траят повече от 1 до 3 часа. Предстои 

постепенно преминаване към половин ден и бавно увеличаване на престоят до цял 

ден. Този ритъм е важно да се спазва, дори и когато детето е уверено и показва 

силно желание да остане по-дълго.  

• Новите преживявания, хора и емоции отнемат енергия на детето и не е в негова 

полза да се превъзбужда и преуморява още при първия престой в новата среда.  

• Мед. сестри/учителите са неотлъчно до детето. Ако детето е пасивно, не желае да се 

включи в заниманията и да опознае пространството, учителят е редно да даде пример с 

поведението си (да участва в груповите занимания, да майстори, да пее, да танцува, да си 

мие ръцете, да седне на масата с другите деца). Мед.сестра/ учителят развежда детето из 

пространството, представя му другите деца, предлага му игри и занимания и се опитва да 

осъществи контакт с него (разговор, да го придружи до тоалетната, да му измие ръцете).  

 На четвъртия ден детето остава за цял ден . Много е важно преди раздялата 

родителят да обясни на детето, че излиза и ще се върне да го вземе. Много е важно 

преди раздялата родителят да каже „чао“. Необявено пред детето „измъкване“ от 

пространството ще доведе само до това, при следващи пъти детето да е в постоянно 

напрежение, че отново може да си тръгне родителя. По този начин родителят си 

играе с доверието на детето  и се опитва да избегне то да придобие много важно 

умение - да се научи да се разделя. Първата раздяла трае само 15 минути. 

Протичането на тези 15 минути е решаващо за по-нататъшната адаптация.  

 Съвет едно: Ако детето плаче много при самата раздяла, се препоръчва родителят 

да го вземе на ръце и да го „предаде“ в ръцете на мед.сестрата или учителя .  
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 Съвет две: При раздялата могат да помогнат любими предмети на детето (кукла, 

количка, плюшена играчка или дори кърпичка с парфюма на мама) само в началото 

на адаптацията. На по-късен етап детето не може да внася предмети в детската 

градина. 

4. Стъпка: 

• Изключително важна е положителна нагласа на родителя към детската градина. Ако 

той вярва, че това е най-доброто място за детето му, така ще мисли и то.  

 Когато е заведено в групата/яслата, родителят се старае да не му показва своето 

вълнение, което често възниква. При раздялата родителя трябва да е  спокоен, но 

твърд.  

 Непременно де се  каже на детето, кога ще бъде взето и да се уточни времето, по 

което ще ще се случи в достъпна за него форма. Например: „Аз ще дойда за теб, 

след като обядваш!“, „когато се наспите и излезете с децата на двора”.  

 За преодоляване на стреса от раздялата, да се изгради ритуал за сбогуване (целувка, 

прегръдка, възможност да погледа мама през прозореца).  

 В началото може да помогне мека играчка или любим предмет от вкъщи. 

 Ако детето реагира твърде болезнено на раздялата с майката, нека сутрин го водят 

на градина бабата или бащата.  

5. Стъпка: 

• Когато се вземе детето от детска градина е желателно да се „възнагради” с време, 

прекарано заедно с родителя:  

 да се поинтересува се как е минал денят му; 

 да се поинтересува какво е правило детето;  

 да се поинтересува с кого си е играло;  

 Детето получава нови впечатления и се отвлича от негативните преживявания;  

 да се занимава с нещо приятно;  

 да се обсъдят събитията, които са се случили през времето на вашата раздяла;  

 да се похвали детето за успехите и да се насърчи за положените усилия.  

Целта е да се изгради взаимно доверие и детето да се почувства спокойно в сигурна среда. 

Само в дружелюбна и спокойна атмосфера детето ще почувства увереност в любовта и ще 

повярва в собствените си сили. 

•  В периода на адаптация може да се наблюдават следните прояви на  детето вкъщи: 

 прояви на непослушание; 

 търсене на стара, забравена играчка; 

 връщане към „бебешки” навици; 

 напикаване; 

Детето реагира по този начин на новия стрес. 

Важно е родителят да не му се кара, а да изчаква търпеливо да отшуми, което обикновено 

се случва до месец- два. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНОСТ И СОЦИАЛНИ 

ПАРТНЬОРИ 

 

Чл. 495. ДГ № 96 „Росна китка” работи в тясно сътрудничество с близките училища, 

държавните институции, неправителствени организации, експерти в областта на 

образованието за реализиране на образование, базирано на принципите на 

толерантност и хармонично развитие на личността на детето.  
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Чл. 496. Взаимодействието с родителите е регламентирано в Механизъм на 

взаимодействие, между участниците в предучилищното образование.  

Чл. 497. Дейността на ДГ № 96 „Росна китка”  е подчинена на спазването на всички 

нормативни изисквания на висшестоящите ръководни институции. Връзката с тези 

институции се осъществява на няколко равнища:  

 национално – Министерство на образованието и науката;  

 регионално – Регионално управление на образованието – Началник на РУО, експерти, 

старши експерт по предучилищно възпитание;  

 областна администрация;  

 Общинско – Кмет на район „Искър“, Началник отдел „Образование, култура и 

социални дейности”, общинска администрация. 

 

 

РАЗДЕЛ XIV 

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

  

МАТЕРИАЛНА БАЗА  

 

Чл.498. Детска градина № 96 „ Росна китка“ е общинска детска градина.  

Чл.499. Общината предоставя материалната база на детското заведение за ползване, 

стопанисване, разпореждане и управление.  

Чл.500. Условията за възпитание и образование в детското заведение са отлични, 

жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт.  

Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални 

потребности на децата.  

Чл.501. Отговорност за опазването на материалната база носят всички работещи в детска 

градина. 

Чл.502. Инвентарът в Детска градина № 96 „ Росна китка“ се зачислява на работници, 

учители и служители от домакина срещу подпис.  

Чл.503. Материално-отговорно лице е касиер-домакинът. 

Чл.504. При напускане всеки служител е длъжен да издаде имуществото на домакина 

срещу подпис.  

Чл.505. Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество, го 

възстановяват в реалния му вид! 

Чл.506. За своевременно възстановяване на нанесените щети отговорност носи домакина.  

Чл. 507. Работещите в детската градина и децата имат право да ползват безпрепятствено и 

по предназначение наличната МТБ. 

Чл. 508. (1) Родителите са длъжни да опазват материалната база на детската градина. 

              (2) Родителите и учителите са задължени да възпитават децата в опазването и 

поддържането на добър вид на мебелите и предметите от интериора, съобразно възрастта 

на децата. 

Чл. 509. При допусната повреда виновното поведение се санкционира. 

Чл. 510. Инвентарът на детската градина се завежда под номер в инвентарна книга. 

(1) Зачислява се на персонала, работещ в детското заведение от домакинът срещу подпис в 

инвентаризационния опис. 

(2) Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество, го възстановяват в 
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реалния му вид. 

(3)Веднъж годишно от наачалото на м. ноември до м. декември се извършва 

инвентаризация на имуществото от комисия, назначена от директора. 

 

РАЗДЕЛ XV 

ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 511. ДГ № 96 „Росна китка“ работи в условията на делегиран бюджет. 

(1) Сградите на детското заведение, както и всички материални активи са общинска 

собственост. 

(2) Финансирането на детското заведение става от държавни и местни дейности. 

(3) Бюджетът се формира в началото на всяка финансова година въз основа на брой 

деца, записани в детската градина и стандарт за едно дете, определен от Министерския 

съвет за всяка финансова година. 

(4) 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.512. Възможности за допълнителни приходи са разработване на образователни 

проекти, приходи от базари и дарения, отстъпки от допълнителни образователни дейности. 

Чл.513. Дейността на Детска градина № 96 „ Росна китка“    се финансира със средства от 

държавния бюджет, бюджета на Столична община, други източници - дарения, 

допълнителни педагогически услуги. /Съгласно ЗПУО/ общински са детските градини, 

училища и обслужващи звена, които са с местно значение, финансират се от общинския 

бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост. 

Чл.514. Финансирането на Детска градина № 96 „ Росна китка“   се осъществява със 

средства от държавния бюджет чрез Министерство на образованието и науката и други 

министерства и ведомства, чрез общинския бюджет.  

 Размерът на средствата се определя съгласно единен разходен стандарт за 

едногодишната издръжка на деца в общински детски градини. 

 Чрез държавния и общински бюджет се осигуряват средства за заплати, 

осигурителни вноски, отдих и хранене, поддържане на материално-техническата 

база.  

Чл.515.Директорът на Детска градина № 96 „ Росна китка“  разработва със счетоводителя 

проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на 

финансиращия орган.  

След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращият орган утвърждава 

бюджет, а директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия 

орган. 

Чл.516. Осъвременяването и естетизирането на материалната база се осъществява със 

средства от държавния бюджет, както и с доброволни дарения, съгласно Наредбата за реда 

за получаване и управление на дарения.  

Чл.517. Даренията, направени от физически и юридически лица се приемат по законния 

ред и своевременно се вписват в Книга за регистриране на даренията.  

Чл.518. Председателят на комисията по даренията отговаря за спазване на процедурата за 

оформяне на документите по даренията, завеждането им в Столична община, описването 

им в Книга за регистриране на дарения. 

 

РАЗДЕЛ XVI 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Чл. 519. Документите в системата на предучилищното и училищното образование се 

създават, обработват и съхраняват при спазване на държавните образователни стандарти за 

информация и документи – Наредба № 8 от 11.08.2016 г. и Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование в сила от 15.09.2017г. 

Чл.520. Държавният образователен стандарт урежда: 

 видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование; 

 изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите; 

 условията и реда за водене на информационни регистри; 

 условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична 

номерация; 

 документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид. 

Чл.521.Документите, издавани или водени от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, се попълват на български книжовен език. 

Чл.522. Министерството на образованието и науката организира воденето на национална 

електронна информационна система за предучилищното и училищното образование. 

(1) Воденето на националната електронна информационна система се извършва при 

условия и по ред, определени с държавните образователни стандарти за информация и 

документи; 

(2) Във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини. 

Обстоятелствата, които подлежат на вписване се определят с наредба на общинския съвет. 

Чл. 523. Задължителната документация на детското заведение се съхранява от директора и 

упълномощените със заповед за това лица. 

Чл. 524. Необходимата документация за получаване, съхранение и изразходване на 

храната и на хигиенните материали, зачисленото имущество, се води и съхранява от 

домакинът на детското заведение. 

Чл. 525. Необходимата счетоводна документация се води и съхранява от счетоводителя. 

Чл. 526. Необходимата документация за служителите и заплатите се водят от ЗАС и 

съхраняват от ЗАС. 

Чл. 527. Досиетата на служителите се водят от ЗАС и се съхраняват в кабинета на 

директора в ДГ №96 „Росна китка“. 

Чл. 528. Дневниците за входяща и изходяща кореспонденция, се водят и съхраняват от 

ЗАС. 

Чл. 529. Необходимите документи за инструктаж по безопасност и хигиена на труда се 

водят и съхраняват от упълномощено лице със заповед на директора. 

Чл. 530. Необходимите документи за система за управление на безопасността на храните, 

добри производствени практики „НАССР” се води от домакина, помощник-възпитателите 

и кухненски персонал на ДГ , а цялата дейност по системата се ръководи от мед.сестри в 

здравния кабинет. 

Чл. 531. Здравната документация се води и съхранява от медицинските сестри в здравния 

кабинет. 

Чл. 532. Печатът на детската градина се съхранява от директора и ЗАС. 

Чл.533. Съгласно Наредба № 8/11.08.2016г. за информацията и документите за 

системата на предучилищно образование се издават или водят следните документи:  

 Книга за решенията на Педагогически съвет и протоколите от заседанията; 

 Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналите на заповедите;  
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 Книга за контролната дейност на директора и констативни протоколи от 

направените проверки; 

 Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН; 

 Дневник за входяща и изходяща кореспонденция и класьори с кореспонденцията;  

 Книга за регистриране на дарения и класьор със свидетелства за дарения; 

 Свидетелства за дарения;  

 Летописна книга; 

 Книга за заповедите за храна;  

 Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години; 

 Книга за удостоверения за преместване на дете от задължително предучилищно 

образование;  

 Книга за удостоверения за задължително предучилищно образование; 

 Регистрационна книга за издадените удостоверения;  

Чл.534. Всички горепосочени документи се водят и съхраняват като се спазват ДОС, 

Наредба№5/03.06.2016г. за предучилищно образование и Наредба №8/от 11.08.2016г.  

Отговорниците се определят със заповед от Директора.  

 

РАЗДЕЛ XVII 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

Чл.535. Детска градина № 96 „ Росна китка“  работи на петдневна работна седмица.  

Чл.536. Работното време на Детска градина № 96 „ Росна китка“ e от 7:00ч. до 19:00ч. 

Работно време на директора:   

от 8:00ч. до 16:30ч.  

Приемно време за родители:  

 сряда от 9.00ч.  до  11.30ч. и 

          от 13:30ч. до 14:30ч.: 

Почивка: от 12.30ч. до 13.00ч.  

Чл.537. Учители пълен щат: 8ч. дневно, които включват в периода на учебното време: 

 изпълнение на възложената преподавателска норма; 

 участие в Педагогически съвети;  

 работа в Методически обединения;  

 консултации с родители;  

 родителски срещи;  

 участие в празници и тържества;  

 изготвяне на тематични украси и табла;  

 изпълнение на други задължения по длъжностна характеристика; 

 самоподготовка, която се осъществява в предпочитана от учителя среда. 

Учителите работят на смени, които се редуват ежедневно и последователно - първа  и 

втора смяна с 6 астрономически часа на смяна преподавателска заетост с деца /30 часа 

седмично/, както следва: 

 І - ва смяна - от 7:30ч. до  13:30ч. работа с деца; 

 ІІ - ра  смяна - от 12:30ч. до 18:30ч. работа с деца; 

Директорът определя педагогическия състав от една смяна. 

Учителите изпълняват обедно застъпване в групата - от 12:30ч.  до   13:30ч. 

Учителите изпълняват седмично дежурство за приемане и издаване на деца в сборна група 

по график изготвен от определено лице от директора: 

 сутрин от 7:00ч. до 7:30ч.; 
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 след обяд от 18:30ч. до 19:00ч.;  

 Дежурният учител не изпълнява обедно застъпване и неговото работно  време е от 

7:00ч. до 13:00ч. и от 13:00ч. до 19:00ч. 

 Всички учители предават в 18:30ч. останалите за издаване деца на дежурния 

учител. 

 Всички учители сутрин приемат от дежурния учител децата за своята група. 

Педагог в детска ясла - от 7:30ч. до 13:30ч. в група. 

Чл.537. Според КТД учителите имат право на два часа за самоподготовка, участват в 

педагогически съвети, съвещания, провеждане на оперативки, групови и общи родителски 

срещи, участват в сбирки на методическите обединения, изпълняват други задачи, 

възложени от директора, произтичащи от заеманата длъжност.  

Чл.538. Работата на учителите в методическо обединение на ниво групи включва 

организирането и.  

Чл.539. Работата на учителите в методическо обединение на ниво детска градина включва 

работата на педагогическия екип, касаеща изпълнението на Годишния план и Програмната 

система.  

Чл.540. В рамките на установеното работно време педагогическия персонал изпълняват 

задължителната си преподавателска заетост, която е 30 часа седмично.  

Чл.541. Работното време на учителя по музика е 8 часа дневно, при 24 часа седмично 

задължителна преподавателска дейност.  

Чл.542. Учителят по музика работи при следния график: ЗНПЗ – 8:00ч.-14:00ч.  

Чл.543. Според КТД учителят по музика има право на два часа за самоподготовка, участва 

в педагогически съвети, съвещания, провеждане на оперативки, участва в сбирки на 

методическите обединения, организира празници и развлечения по групи, изпълнява други 

задачи, възложени от директора.  

Чл.544. Медицинските сестри изготвят и работят по седмичен график.  Графикът се 

представя на директора за утвърждаване и се разписва от служителите за изпълнение. 

В група на детска ясла: 

 І-ва смяна  -   от  7:00ч. до  14:00ч.;   

 ІІ-ра смяна  -  от  12:00ч.  до  19:00ч.;  

Медицински сестри в здравен кабинет: 

 І-ва смяна  -  от 7:00ч.  до 14:00ч.   

 ІІ-ра смяна -  от 12:00ч. до 19:00ч.   

Всички медицински сестри имат 7 часов работен ден и 1ч. на ден за самоподготовка 

съгласно Колективния трудов договор.  

Чл.545. В случай, когато се налага да заместват медицинската сестра в яслена група, 

медицинската  сестра на детската градина ползва нейното работно време.  

Чл.546. Педагогическият и медицинския персонал няма право на почивка. 

Чл.547. Работно време на непедагогически персонал  на Детска градина № 96 „Росна 

китка“:  

 ЗАС  от 7:30ч. до 16:00ч.; 

 Касиер-домакин  от 7:30ч. до 16:00ч.;     

 Помощник-възпитатели в групите: 

І-ва смяна  -  от 7:30ч. до 16.00ч.   

ІІ-ра смяна -  от 10:00ч. до 19:00ч.  

 Пом. - възпитатели в детската ясла:   

      І-ва смяна  -  от 7:00ч. до 14:30ч.   
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     ІІ-ра смяна -  от 11:30ч. до 19:00ч.  

 Кухня от 6:30ч. до 15:00ч.   

 Работното време на работник-поддръжка  е 8 часа: от 07:00ч. до 15:30ч.  

Чл.548. Служителите имат право на физиологични почивки в рамките на работното време, 

при което децата не се оставят без надзор.  

Чл.549. Препоръчително време за отпуск на педагогическия, медицинския и помощен 

персонал е при намаляване броя на децата в яслена и градинските групи и по време 

на ученическите ваканции. 
Чл.550. Работното време за всички служители може да бъде променяно по производствени 

причини с писмена заповед на директора при спазване на нормалната продължителност на 

работното време по Кодекса на труда.                                                            

Чл.551. При неспазването от родителите на определените часове за прием и издаване 

на детето Детска градина № 96 „ Росна китка“   не носи отговорност за нарушаването 

на организацията на учебния ден! 

 

РАЗДЕЛ XVIII 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

ПРАВИЛНИК ЗА ОХРАНИТЕЛЕН И ПРОПУСКАТЕЛЕН  РЕЖИМ 

ЧЛ.552.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящият правилник се издава на основание Закона за частната охранителна дейност, 

ДВ. бр.15 от 2004г., Глава ІІІ, Чл.30,  ал.1, 2, 3, с оглед предприемане на превантивни 

мерки и гарантиране на сигурността и  безопасността на децата на територията на Детска 

градина № 96 „Росна китка”, както и за осигуряване на безопасни условия на работа и 

опазване живота и здравето на децата, хората и материалните ценности в сградата, двора и 

прилежащите части. 

 Настоящият правилник регламентира реда за охраняване и пропускане в детското 

заведение на лица и внасянето и изнасянето на материални активи, правата и 

задълженията на физическата охрана,  персонала на Детска градина № 96 “Росна 

китка” и посетителите по въпроси за охрана в детското заведение.; 

 Правилникът е задължителен за охранителите, всички учители, служители и 

външни лица, посещаващи детското заведение.; 

 Контролът по спазване на правилника се осъществява от охранителите, 

извършващи охранителната дейност, от директора на заведението и охранителната 

фирма, както и от външни контролни органи.; 

 Охранителите работят с установено от своя работодател работно облекло и 

отличителни фирмени знаци.; 

 Ползват и отговарят за постоянното функциониране на служебните GSM телефони;  

 Отговарят на повикванията на стационарните телефони и приемат съобщения, в 

случай, че няма служител, който да отговори.  

Чл.553.Пропусквателният режим в ДГ №96 „Росна китка“ се осигурява чрез специално 

разработени за целта и утвърдени от директора правила. 

Чл.554.Правилата се поставят на видно място, работещите и родителите се запознават с 

тях срещу подпис, като по този начин се създават условия за безопасност на децата, 

опазване имуществото на детската градина и други нарушения на обществения ред. 

Чл.555.Пропусквателният режим се организира сутрин и след 15:00ч. до 19:00ч. от 

медицинските сестри и дежурните служители на детското заведение. Всеки слижител на 

ДГ 96 „Росна китка“ има право да осъществява контролна функция на пропусквателния 
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режим на детското заведение или да преустановява достъпа на външно лице към групите 

или администрацията. 

Чл.556.Не се допуска влизането на външни лица без легитимиране! Ако лицето не даде 

информация за себе си или за детето, което взема няма да му бъде осигурен достъп! 

Чл.557.Забранява се пушенето на територията на ДГ 96 „Росна китка“ и двора, внасянето 

на горивни и запалителни материали, огнестрелно оръжие и други предмети, които могат 

да застрашат здравето и причинят нараняване. 

Чл.558.Спирането на лични автомобили в двора на детската градина е абсолютно 

забранено! 

Допуска се престой на автомобили само по време на ремонтни дейности и само в 

работното време на домакина за доставки. 

Чл.559.Охраната е гарант за сигурност и безопасност на всички деца и възрастни, 

които се намират в сградата и в двора на Детска градина № 96 „Росна китка” като не 

допуска физически пререкания, физическо насилие и действия извършвани от лица, 

които могат да увредят здравето, живота на децата и служителите! 

Чл.560. Ред за пропускане на лица в обекта. 

Външните лица, желаещи среща със служители  в ДГ №  96 „Росна китка” се 

допускат: 

 само в  приемното и регламентирано време и след  предварително уговорена среща; 

 задължително записване на данни в  книгата за посещение от външни лица като се 

упоменават дата, час на посещение, имена, кого посещава, подпис на лицето и 

подпис на охраната; 

Не се разрешава пропускането в сградата, в двора и прилежащите му части на лица: 

 носещи оръжие; 

 носещи леснозапалими или взривни вещества; 

 носещи обемисти багажи; 

 в нетрезво състояние или с неадекватно поведение; 

 водещи със себе си животни; 

 Не се допуска паркиране на автомобили на входовете на заведението!; 

 Не се допускат животни, пребиваващи в двора и прилежащите части на 

Детска градина № 96 „Росна китка”!  

Чл.561.Работници от фирми, извършващи ремонтни дейности в обекта се допускат по 

утвърден от директора списък с имената след показване на документи за самоличност. 

Чл.562.Забранява се внасяне и оставяне на багажи и апаратура в  детското заведение 

и за съхранение при охраната! 

Чл.563. Ползване на сигнално-охранителна техника и заключване на Детска градина 

№ 96 “Росна китка”: 

(1)Преди включването на обекта към СОТ, охранителите започват да извършват съответно 

всеки за своя охранителен пост следните действия: 

 от 18:30ч. специален и извънреден оглед на сградата първо отвън и след това 

отвътре като се следи да няма  отворени прозорци, врати, да са плътно затворени; 

 в сутерена, в сградата, в кабинетите, на двора, на покрива  да няма  служители, 

родители или външни лица; 

(2) В случай, че има констатирани лица или нередности, охраната уведомява незабавно 

съответните лица за отстраняване или напускане на детската градина! При необходимост 

уведомява незабавно съответните органи и институции за съдействие!   
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Включването  на обекта под охрана със СОТ се извършва от охранителите  след 

издаването на всички деца, след като установят че: 

 всички учители и служители са се разписали в режимната тетрадка;  

Всички учители и служители се разписват в режимната тетрадка, след като са:  

 издали децата, затворили и заключили вратите на занималните, кабинетите и 

работните  помещения; 

 изключили са електрическите уреди от електрическата  мрежа; 

 затворили са крановете на чешмите; 

 няма видими следи от намеса в СОТ или закрити датчици, висящи от тавана и 

люлеещи се предмети; 

 вентилаторите  и  отоплителните уреди са изключени; 

 в помещенията няма деца или други лица; 

 охранителите са убедени, че сградата се оставя в изрядност.  

Чл.564. Включването на СОТ се извършва от охраната при напълно затворени врати и 

напуснали сградата лица.    

Охраната изчаква да изгаснат всички светодиоди на контролния панел, след което трябва 

да свети зелен светодиод, който индикира, че системата е готова за включване и след това 

набира кода за включване на системата. 

Чл. 565. На входовете се оставя дежурно осветление за през нощта.  

Чл.566. Изключване на обекта под охрана: 

При влизане в обекта незабавно се изключва контролния панел чрез набиране на 

необходимия код!  

Забавянето може да предизвика аларма, която натоварва охранителната система на СОТ!  

Чл.567. Права и задължения на физическа охрана, СОТ и видеонаблюдение: 

Детска градина № 96 „Росна китка“   се охранява от физическа охрана през работно време 

от 15:00ч. до  19:00ч. в работните дни. 

 Охранителите обитават неотлъчно входовете на сградата; 

 В случай, че има група с деца на двора, охранителите застават на двора и 

охраняват едновременно входовете и децата, като са на място, от което да има  

видимост към децата, входовете и обратно към тях.;  

 Охранителите нямат право да са в седнало положение, когато са на двора или на 

входа на сградата по време на издаване на децата и  натоварено движение на 

родители и външни посетители.;  

 Охраната заключва входа, ако при необходимост да напусне поста за кратко 

време, като в този период се преустановява пропускателния режим.; 

Охраната има право да  изисква от всички служители и посетители:  

 да не повишават тон; 

 да разговарят с умерен тон; 

 да не създават шум и напрежение; 

 да не нарушават атмосферата на спокойствие в детската градина.  

Електронна охрана: 

 24 часа електронна охранителна система – СОТ; 

 видеонаблюдение на входовете извън сградата и в групите. 

Всички входове се отключват и заключват от дежурните учители или директора, като 

входа откъм кухнята се отключва от упълномощено лице от кухненския блок.   
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Командната апаратура на видеонаблюдението на Детска градина № 96 „Росна китка“  

се опазва заключена  и  на недостъпно за персонала и външни лица на определеното 

за целта място! 

Достъп до нея имат само директора на детското заведение и лица по поддръжката, след 

неговото знание. 

Ключът от апаратурата се съхранява отговорно от домакина и директора. 

Служителите в Детска градина № 96 „Росна китка“, както и посетителите са длъжни да 

спазват пропускателния режим, както и да опазват охранителните съоръжения. 

При възникнал проблем се уведомяват незабавно охранителя и директора на детското 

заведение. 

Посетителите за среща с директора ползват само централния вход на детската градина в 

приемните му часове. 

Приемно време на директора за външни лица: 

 сряда от 9:30ч. до 11:30ч. / от 13:30ч. до 14:30ч. след  предварително насрочена 

среща от директора; 

 През останалото време посетителите се насочват за консултиране  от съответните 

административни лица - ЗАС, домакин, медицински сестри на детската градина, 

учители. 

Охраната осъществява пропускателния режим.  

Чл. 568. Външните лица записват своите данни в Дневник за външни посещения! 

Чл. 569. Срещи със служители се осъществяват в съответните помещения! 

Чл. 570. Забранени са  срещи в занималните и помещенията на децата! 

Чл. 571. Излизания през работно време от персонала са забранени! 

За всяко служебно излизане от заведението  персоналът уведомява директора! 

Чл. 572.Служителите в Детска градина № 96 „Росна китка” са длъжни: 

 да осигуряват достъп на служителите от охранителната фирма за профилактика, 

проверка и отстраняване на повреди в охранителната система; 

 да не закриват видимостта на датчиците към охраняваните обеми, врати, прозорци и 

други; 

 да пазят в тайна условията и начина на техническа охрана; 

 да не възпрепятстват осъществяването на контрол от страна на охранителната 

фирма  върху дейността на охранителите; 

Чл. 573. Всички лица, намиращи се на територията на Детска градина № 96 

„Росна китка” са длъжни: 

 да изпълняват указанията на охранителите, свързани с непосредствената му дейност 

по охраната на конкретния обект; 

 да се легитимират при поискване на охранителите или служители на охранителната 

фирма;  

 При отказ за легитимиране  и неподчинение, служителите на охранителната фирма  

имат право да употребят необходимите средства за предотвратяване на увреждане в 

случай, че има такова. 

Чл. 574.В сградата не се допуска движение на външни лица, целеви 

наблюдения и огледи без съгласуване с директора! При съпротива от страна на 

лицето, охраната  предприема необходимите действия  включително и  уведомява 

незабавно РПУ! 

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  
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Чл.575. Осигуряване на строг пропускателен режим, с цел: 

 опазване здравето и живота на децата; 

 недопускане на нерегламентирано проникване, кражби, извършване на 

терористични актове и други правонарушения;  

 опазване на имуществото на детската градина.  

Чл.576. Организация на пропускателния режим: 

 Децата се приемат сутрин до 8:30ч.и се изпращат след 15:30ч.; 

 След приемане на децата сутрин, вратите се заключват в 8:30ч. от  упълномощено 

лице от персонала, медицинската сестра и се отключват за изпращането им в 

15:30ч. от охраната;  

 Подсигуряването с калцуни става от домакина при лоши метериологични условия, 

които са причина за замърсяване на коридорите;  

 Влизането на работниците и служителите  в Детска градина № 96 “Росна китка”  се 

осъществява през централния вход чрез осигурен за целта ключ, а за кухненския 

персонал влизането става през входа за кухненския блок.; 

 Първи влизат в сградата на детската градина дежурен учител и кухненски персонал, 

които изключват СОТ.; 

 Към детското заведение има изградена домофонна система, която дава възможност 

за връзка на родителите с групата, но не служи като средство за достъп.; 

 Следобед от 15:00ч. до 19:00 ч. детското заведение се охранява от служител на 

Охранителна фирма.; 

 Охраната на детската градина има право да поиска проверка на багажа на 

персонала при носене на обемисти чанти и предмети!; 

 Не се допуска излизане на персонала от детското заведение през работно време 

за вършене на лична работа! 

 Влизането на персонала извън установеното работно време, почивни и 

празнични дни става само с разрешение на директора на детската градина и се 

осъществява винаги от две лица!  

 Забранено е за персонала на детската градина изнасянето на хранителни стоки 

и инвентар от детската градина, кото се следи от охраната и 

видеонаблюдението на детската градина! 

 С прекратяването на трудовото правоотношение с работника, той придобива 

статут на външно лице и има право на достъп до детското заведение при 

спазване на установения за външни лица пропускателен режим! 

 

РАЗДЕЛ XIX 

ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл.575.  Общи положения: 

В Детска градина № 96 „ Росна китка“   учителите  осъществяват обучение по гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование, които  са взаимосвързани и формират 

интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански и 
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интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и 

поддържането на устойчива околна среда.  

Гражданско образование: 

 насочено е към формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели;  

 свързано е със знания за устройството на демократичното общество, за правата и 

задълженията на гражданина; 

 свързано е с умения и готовност за отговорно гражданско поведение.  

Здравно образование: 

 насочено е към развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен 

стил и условия на живот; 

 насочено е към доброволно адаптиране към средата и към поведение, 

благоприятстващо здравето. 

Екологично образование: 

 насочено е към формиране на екологична култура, екологично съзнание и 

екологично поведение в тяхната взаимна връзка; 

 целта му е познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и 

разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и 

на екологичното равновесие. 

Интеркултурно образование: 

 насочено е към усвояване на знания за различни измерения на културните 

идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения; 

  формира позитивно отношение към разнообразието във всички области на 

човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в 

мултикултурна среда. 

Целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

са:  

 изгражданe на автономна и активна личност; 

 функциониране на всяка образователна институция като автономна, активна и 

саморазвиваща се общност; 

Чл. 576. НАЧИНИ И ФОРМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО, 

ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКА 

ГРАДИНА № 96 „ РОСНА КИТКА“  

 В предучилищното образование гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование се осъществяват във всички възрастови групи интегрирано в 

обучението по образователните направления и в допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие.; 
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 Начините и формите на осъществяване на гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование за различните възрастови групи се определят в 

тематичните разпределения към различните  направления, Програмната система на 

Детска градина № 96 „ Росна китка“, която се разработва по реда и при условията 

на държавните образователни стандарти за предучилищното образование.  

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  се 

осъществяват чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани 

със: 

 патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие; 

 толерантност и интеркултурен диалог; 

 безопасност и движението по пътищата;  

 защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;  

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществява от 

учителите в групите. 

Те са свързани с целодневна организация на учебния ден чрез дейности. 

Проектирани са равномерно през цялата учебна година. 

 

Чл. 577. РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

 насочени са към надграждане и разширяване на изискванията за резултатите от 

обучението, определени в държавните образователни стандарти за 

предучилищното образование; 

 Учителите по своя преценка използват, комбинират и адаптират рамковите 

изисквания за резултатите от обучението, съобразно проучените интереси и 

потребности на децата.; 

 Учителите съобразяват възрастта и индивидуалните възможности на децата. 

 

Чл. 578. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ  ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА 

ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Детска градина № 96 „ Росна китка“   определя своите приоритети, свързани с гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование, които са част от Стратегията на 

институцията по чл.263, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

 В съответствие със стратегическите си приоритети образователните институции 

определят институционални политики, които подкрепят и осъществяват 

гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.; 



108 
 

 В институционалните политики се определят конкретните подходи и начини на 

организация на вътрешните процеси и дейности за осъществяване на гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование.; 

 Институционалните политики са определени в Правилника за устройството и 

дейността на Детска градина № 96 „Росна китка“   и са насочени към изграждане и 

поддържане на демократична предучилищна организационна култура, която 

насърчава спазването на споделени правила,  процедури,  традиции и колективни 

ценности. 

 Неизменна част от институционалните политики на Детска градина № 96 „ Росна 

китка“   за подкрепа са определяне на  ритуали в детското заведение,свързани с 

избора на химн на Детска градина № 96 „ Росна китка“; 

Възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното 

самосъзнание чрез: 

 изслушване на националния химн в тържествени  моменти; 

 поставяне на националния флаг на фасадата на Детска градина № 96 „ Росна китка“; 

 системно издаване на дипляни, афиши, брошури, по различни поводи или 

отбелязване на годишнини;  

Институционалните политики Детска градина № 96 „Росна китка“ за подкрепа на 

гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование включват и участие на 

децата чрез подходящи за възрастта им демократични практики. 

 организиране на  празници и събития, съобразно календара на световни, 

международни, европейски, национални, общински, местни, професионални и 

културни дати и празници в Празничния календар на Детска градина № 96 „ Росна 

китка“; 

 За разработване и координиране на прилагането на институционалните политики в 

Детска градина № 96 „Росна китка“ за подкрепа на гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование се създава постоянно действаща работна 

група  -  екип от учители. 

  

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

Чл.579. С цел изпълнение на изискванията на глава петнадесета от ЗПУО и ДОС за 

управление на качеството в ДГ№96“Росна китка“ се разработват документи, организиращи 

процедурите, дейностите, касаещи управлението на качеството на образованието. 

 (1.) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране. 

 (2.) По време и във връзка с извършваните инспекции инспекторите имат право:  

 на свободен достъп до всички дейности на ДГ и до всички документи на детската 

градина;  

 за изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и 

друга информация във връзка с извършваните инспекции, включително на 

електронен носител; 
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 да проучват мнението на педагогическите специалисти, родители и представители 

на обществения съвет чрез срещи и разговори, както и попълването на анкетни 

карти и въпросници за оценка и самооценка.  

(3.) Директорът и всички служители в ДГ№96 са длъжни да оказват съдействие на 

инспекторите при осъществяване на правомощията им и да осигуряват подходящи 

помещения и технически средства за извършване на инспекциите. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 1. Сведения относно здравословното състояние на децата родителите получават от 

медицинската сестра на здравен кабинет или др. медицинско лице, което я замества.  

 2. Сведения относно възпитанието и обучението на децата родителите получават от 

учителите на съответната група. 

 3. Сведения по отношение прилагането на разпоредбите за заплащане на такси за 

допълнителни образователни дейности за детска градина родителите получават от касиер - 

домакина в ДГ №96. 

 

РАЗДЕЛ XX 

ПРЕДХОДНИ И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

Чл.579. Настоящият Правилник за устройството и   дейността на  Детска градина № 96 „ 

Росна китка“ се приема на заседание на Педагогически съвет с Протокол №……. от 

13.09.2022г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.  

Чл.580. Правилникът може да бъде променян само от педагогическия съвет!  
Чл.581. При изготвянето на Правилник за устройството и дейността на Детска градина № 

96 „Росна китка“  се използват  и спазват действащите към момента нормативни 

документи. 

Чл.582. Правилникът за устройство и дейността на Детска градина  № 96 „Росна китка“ е 

задължителен за спазване, след като всеки един от учителите, служителите и работниците 

се е запознал с него срещу подпис. 

Чл.583. Неизпълнението на Правилника за устройството и дейността на детското 

заведение е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване 

работещите в Детска градина № 96 „ Росна китка“ носят дисциплинарна отговорност 

и се наказват съгласно Кодекса на труда! 

Чл.584. Копие от Правилника за  устройството и дейността на Детска градина № 96 „ 

Росна китка“ e на разположение на учителите, служителите и родителите за запознаване и 

същият е публикуван в сайта на детската градина.  

Чл.585. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да регламентира 

неуредени с този Правилник или с други нормативни актове въпроси.  

Чл.586. Родителите се запознават с Правилника за устройството и дейността на Детска 

градина № 96 „Росна китка“ задължително на   първата за учебната година / 2022-2023г./  

родителска среща срещу подпис. 

 

Чл.587. По смисъла на този правилник: 

"Дете в риск" е дете: 
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 без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени от 

родителски права или родителските им права са ограничени; 

 жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или 

унизително отношение или наказание във или извън семейството му; 

 в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, 

интелектуално и социално развитие. 

"Дете с изявени дарби" е: 

 дете с трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или 

спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници; 

"Майчин език" е езикът, на който се говори в семейство: 
 на деца от етнически малцинствени групи, които традиционно или в значителна 

степен населяват територията на Република България; 

 на деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, на Европейското 

икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова 

дейност на територията на Република България; 

"Образователна среда" е: 

 съвкупност от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно протичане на 

образователния процес и активно взаимодействие на всички заинтересовани 

страни за постигане на устойчивост при функционирането на системата на 

предучилищното образование; 

"Приобщаващо образование" е: 

 процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на 

разнообразието от потребности на всички деца чрез активиране и включване на 

ресурси, насочени към премахване на пречките пред учене и научаване, както и 

към създаване на възможности за развитие и участие на децата във всички аспекти 

на живота,  на общността; 

"Психосоциална рехабилитация" е  
 комплекс от дейности за подпомагане на децата със затруднения, увреждане или 

разстройство на тяхното психично здраве за постигане на оптимално ниво на 

самостоятелност; 

 комплекс от дейности за подпомагане на децата със затруднения, увреждане или 

разстройство за придобиване и прилагане на умения, необходими за пълноценно 

участие в детската градина. 

"Ресурсно подпомагане на децата" е: 

 осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, основана на оценката на 

потребностите на децата: 

- включва осъществяване на дейности от специалисти, насочени към личностно 

развитие на децата със специални образователни потребности; 

- постигане на целите, заложени в плановете за подкрепа и в индивидуалните  учебни 

програми на децата; 

"Рехабилитация при комуникативни нарушения" е: 

 комплекс от дейности за подпомагане на деца със затруднения, увреждане или 

разстройство на езика, говора, познавателните процеси и социалното поведение; 

"Родител" е: 

 лицето, което упражнява родителски права по смисъла на Семейния кодекс; 

"Специални образователни потребности" на дете са: 
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