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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Чл. 1. /1/. С този Правилник за дейността на Детската градина“Здравец ”, с.Ветрен , общ.Мъглиж 

се уреждат: 

- Организацията и ръководството на детската градина; 

- Условията и реда за приемане и отписване на децата от детска градина; 

- Таксите за детска градина; 

- Отсъстването от детска градина; 

- Допълнителните дейности и сигурност; 

- Ежедневния прием, храненето и сборните групи; 

- Отговорностите и задълженията на родителите. Родителски актив; 

- Ръководството и Педагогическия съвет; 

- Медицинското обслужване; 

- Възпитателно-образователната работа; 

- Материалната база на детското заведение. 

/2/. Този правилник е съобразен с Конституцията на Република България, Кодекса на Труда, 

Закона за предучилищно и училищно образование и други нормативни документи на Република 

България и Европейския Съюз. 

Чл. 7. Правилникът е задължителен за всички лица намиращи се на територията на детска градина 

“Раковина“  – педагогически и непедагогически персонал; ръководители на педагогически 

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

епизодични дейности. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

 

ВОДЕЩИ  ПОСТАНОВКИ И ОРИЕНТИРИ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Чл. 6. Нашите ценности са: 

1. детето и детството; 

2. споделената отговорност за всяко дете; 

3. екипност и доверие; 

4. професионализъм и подкрепа; 

5. удовлетвореност и резултатност. 

Чл. 7. От съществено значение за нашия успех е устойчивото развитие на детското заведение като 

модерна предучилищна образователна институция.  

Чл. 8. Нашите цели са: 

1. пълноценна социализация на детето в детската общност; 

2. приоритетно насърчаване на емоционалната интелигентност у детето; 

3. гарантиране на равен шанс за всички деца при постъпването им в училище. 
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Чл. 9. Нашите политики отразяват нашите ценности и целите на дейността. 

Чл. 10. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-

добрите интереси на детето. 

Чл. 11. (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. 

(2) Образованието в детска градина “Здравец ”, се реализира в съответствие със следните 

принципи: 

1. образователна политика за осигуряване на правото на предучилищно образование на всяко 

дете; 

2. ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социални 

промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности 

на практика; 

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете; 

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното 

образование; 

5. запазване и развитие на българската образователна традиция в областта на предучилищното 

образование; 

6. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на детската градина; 

Чл. 12. Цели на предучилищното образование: 

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му; 

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация и активен 

граждански живот в съвременните общности; 

4. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и 

реализацията им; 

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

6. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

7. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 

8. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции. 

Чл. 13. Детската градина провежда автономна образователна политика за: 

1. непрекъснато повишаване на качеството на предучилищното образование; 

2. ранно детско развитие; 

3. подготовка на детето за училище. 

Чл. 14. (1) Предучилищното образование в детска градина “Здравец ”, осигурява възпитание, 

социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2г. до постъпването им в първи клас. 

             (2) Предучилищното образование в детска градина  “Раковина“ се осигурява при: 

1. осигурена среда за учене чрез игра; 

2. съобразеност с възрастовите особености на детето; 
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3. гарантиране на цялостно развитие на детето; 

4. възможности за опазване на физическото и психическото здраве на детето. 

Чл. 15. 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.  

 

ГЛАВА  ВТОРА 

 

СТАТУТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Чл. 16. (1)  Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищно 

образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 годишна възраст 

до постъпването им в училище в съответствие с държавния образователен стандарт за 

предучилищно образование. 

                  (2) При условията и по реда на този закон в детската градина може да се приемат за 

отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст; 

                 (3) В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-

месечна до тригодишна възраст; 

                 (4) 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. 

                 (5) ДГ „Раковина“ ползва имоти, които са публична общинска собственост. 

                 (6)  ДГ е общинска детска градина с целодневен режим на работа.  

Чл. 17.  Детска градина “Здравец ”, е юридическо лице по смисъла на чл.29. (1) от ЗПУО, на 

смесено финансиране – държавен и общински бюджет . 

Чл. 18. Седалището и официалния адрес на на управление са: с.Ветрен , общ. Мъглиж , ул. 

«Българско опълчение»№ 36.  

Чл. 19. Детската градина притежава обикновен собствен печат. 

Чл .20. Детската градина има идентификационен код по БУЛСТАТ. 

Чл. 21. Детска градина “Здравец ”, е общинска детска градина. 

Чл. 22. Детската градина осъществява дейността си на принципа на автономията и в съответствие 

с нормативните актове. 

Чл. 23. Символи на детска градина “Здравец ”, са  герб и знаме. 

Чл. 24. Детска градина  “Здравец ”, въз основа на принципа за автономията и в съответствие с 

нормативните актове: 

1. определя свои политики за развитието си; 

2. урежда устройството и дейността си 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;  
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4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната 

идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци; 

5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейността й. 

Чл. 25. (1) В детска градина   “Здравец ”, официален език е българският. 

              (2) Детската градина създава условия за усвояването на книжовния български език. 

Чл. 26. (1) Детската градина се помещава в специално проектирани и построени за целта сгради. 

             (2) Всички сгради отговарят на нормативни изисквания за възпитание, обучение и 

отглеждане на деца от предучилищна възраст. 

             (3) Капацитет на детското заведение е както следва:255 деца ,разпределени в 8 групи. 

Чл. 27. (1) ДГ  “Здравец ”, носи отговорност за:  

1. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата по време на 

престоя им в детското заведение;  

2. изпълнението на Държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и 

подготовка /ДОС за ПУВ/;  

3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на материално-

техническата база. 

Чл. 28. (1) В ДГ  “Здравец ”, се отглеждат деца от 2 години до постъпването им в училище. 

Чл. 29. ДГ“Здравец ”, има право: 

1. да определя вътрешната си организация; 

2. да определя организацията, методиката и средствата на възпитание и обучение;  

3. да издава документ за завършена подготвителна група; 

4. да извършва: дейности, извън държавните образователни изисквания. 

Чл. 30. (1) В ДГ “Здравец ”, официален език е българският. 

              (2) Детската градина създава условия за усвояването на книжовния български език. 

 Чл.31.Отглеждането, възпитанието и обучението на децата в детското заведение е съобразен със 

Закона за закрила на детето. 

              (1)  Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на 

държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на 

детет , както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности. 

               (2) Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на 

обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта , социалния статус, физическото , 

здравословното и психическо състояние , като осигурява на всички подходяща икономическа, 

социална и културна среда , образование , свобода на възгледите и сигурност. 

                (3) В детската градина се отглеждат,възпитават и обучават деца, на които се гарантират: 

   1.            Равни възможности на физическо, духовно и социално развитие. 

   2.             Техните права,свобода и сигурност. 

   3.             Възпитание в дух на разбирателство,мир и толерантност. 

   4.             Зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето. 

   5.             Приобщаване към  общочовешки и национални традиции и културни ценности  

   6.             Права на детето: 
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 (4) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо,умствено, нравствено и 

социално развитие  и на защита на неговите права и интереси. 

(5) Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии , основани на раса, народност, 

етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние , религия, образование и 

убеждения  или наличие на увреждане  

 (6) Всяко дете има право на закрила срещу насилие , закрила на личността на детето, право на 

изразяване, информирани и консултиране, защита на религиозни убеждения , участие в процедура 

зачитане на родителите, настойниците , попечителите и другите членове на обществото и тайна на 

информацията  

        

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. 

 

        РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

СТРУКТУРА, СЪСТАВ И  УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Чл.34. (1) Общата организационна структура на детската градина включва органи за управление и 

контрол, органи за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически специалисти, 

административен персонал, помощно-обслужващ персонал.  

           (2) Органи за управление и контрол  

1. Директор 

2 . Обществен съвет 

3 . Педагогически съвет 

           (3) Органи за съуправление и помощни консултативни органи:  

1. Общо събрание  

2. Родителски комитети 

3. Други обществени организации:  

4.1. Комисия по етика 

          (4) Педагогически специалисти:  

1. Главни учители,  

2. Старши учители  

3. Учители   

           (5) Административен персонал : 

1.  Счетоводител;  

2. Касиер- домакин;  

            (6)Непедагогически персонал: 

1. помощник - възпитатели 

2. готвач 
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3. чистач 

4. общ работник 

            (8) Общата численост на персонала е обвързана с щатното разписание.  

Чл.35. Ръководството на детската градина  съгласува училищната политика със социалните 

партньори.  

Чл.36. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове на 

училището съгласно действащото законодателство. 

 

РАЗДЕЛ  ВТОРИ 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

 

ДИРЕКТОР 

  Чл.37. (1)  Детска градина “Здравец ”, се управлява и представлява от директор 

              (2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция.  

              (3) Директорът на общинска детска градина организира и контролира цялостната дейност 

на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт 

за статута и професионалното развитие на директорите, учителите и другите педагогически 

специалисти. 

              (4) Директорът е педагогически специалист. 

              (5) Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с придобитото 

образование и професионална квалификация, заемат длъжности в системата на предучилищното и 

училищно образование и изпълняват функции, свързани с:  

1. обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;  

2. управлението на детските градини, на училищата и на центровете за подкрепа за личностно 

развитие.  

              (6) Педагогически специалисти са учителите, възпитателите, психолозите, 

педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, 

хореографите, треньорите по вид спорт и ръководителите на направление „Информационни и 

комуникационни технологии“. 

              (7) Педагогически специалисти са директорите на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие и заместник-директорите, които изпълняват норма 

на преподавателска работа.  

             (8) Функциите, правомощията, професионалните профили, длъжностите и необходимата за 

заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на 

квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, 

включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти.  

                  (9) Директорът на детската градина организира и контролира цялостната дейност на 

институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за 
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статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти .  

                 (10) Директорът като орган за управление  и контрол на държавна или общинска детска 

градина изпълнява своите функции: 

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност в детската градина в съответствие с 

правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното 

развитие на учителите и другите педагогически специалисти. 

2.Спазва и прилага ДОС; 

3.Утвърждава Списък-образец№2 на институцията след съгласуване с началника на регионалното 

управление на образованието – за институциите, прилагащи системата на делегиран бюджет и за 

частните детски градини и училища или предлага за утвърждаване от началника на регионалното 

управление на образованието след съгласуване с първостепенния разпоредител с бюджет . 

 4.Организира приемането, възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОС. 

 5. Организира и контролира организацията и дейността  на групите и педагогическите екипи във 

всяка една  яслена и градинска група. 

  6.Организира разработването, приемането и реализирането на годишния комплексен план, план 

за квалификационната дейност, план за контролната дейност , план за провеждане на заседанията  

на Педагогическия съвет,тематичен план и други планове 

7.Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите. 

8.Подписва документите за преместване на децата и учениците, за задължително предучилищно 

образование. 

 9.Осигурява безопасни и здравословни условия за възпитание,обучение и труд; 

10.Организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването на 

професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;    

11. Организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира 

изработването на план за методическа и организационна подкрепа;  

12. Отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с 

бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, информира педагогическия 

съвет, социалните партньори и обществения съвет. 

13.Представлява институцията пред органи,организации и лица и сключва договори с юридически 

лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия. 

14.Сключва и прекратява трудови договори с педагогически, медицински и непедагогически 

персонал по реда  на КТ. 

15. Контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;  

16. Съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и 

контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;  

17. Поощрява и награждава деца, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал за постиженията и изявите им;  

18.  налага санкции на  учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал 

към ДГ в съответствие с КТ, ЗПУО и с този Правилник;  
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19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията като 

създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;  

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;  

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни. 

22.Осигурява условия за  здравно профилактичната дейност в ДГ. 

23.  Директорът е Председател е на Педагогическия съвет, организира изпълнението на неговите 

решения и отговаря за законността им 

24. Организира изготвянето и предлага за приемане от педагогическия съвет Правилник за 

дейността на детската градина. 

25.  Изготвя по смисъла на член 181 от Кодекса на труда Правилник за вътрешния трудов ред и го 

свежда до знанието на колектива. 

26.  Организира административно – стопанската дейност , осъществява контрол по въпросите , 

свързани с изпълнението на ангажиментите по създадената органнизация , трудовата дисциплина 

и други. 

27.Разпорежданията на Директора са задължителни за целия персонал на ДГ в съответствие с 

предоставените му правомощия. 

Чл.38. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.  

            (2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по 

административен ред пред кмета на общината;  

            (3) Административните актове на директора  могат да се обжалват по реда на 

Административно процесуалния кодекс.  

Чл.39. (1) При отсъствие на Директора за срок , по-малък от 60 календарни дни, той се замества от 

определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност - от 

определен със заповед педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от 

директора, а при невъзможност - от съответния орган по чл. 217, ал. 1 - 4. 

           (2) При отсъствие на Директора по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган по чл. 217, ал. 

1 - 4 сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор". 

 Чл. 40.При управлението и контрола на учебната, учебно-творческата, спортната и 

административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко 

заместник-директори. 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 41. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в 

детската градина е педагогическият съвет. 

             (2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти. 

             (3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет. 
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             (4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 

представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва 

детската градина както и други лица. 

             (5) Директорът на детската градина, в качеството си на председател на педагогическия 

съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията 

на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, 

които предстои да бъдат обсъждани. 

Чл. 42. (1) Педагогическият съвет в детската градина: 

 1. приема стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години с приложени към нея 

план за действие и финансиране; 

 2. приема правилник за дейността на детската градина; 

 3. приема годишния план на директора на детската градина; 

 4. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

 5. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от 

уязвими групи; 

 6. предлага на директора разкриване на ателиета по интереси; 

 7. прави предложения на директора за награждаване на деца; 

 8. определя символи и ритуали на ДГ и други отличителни знаци; 

  9. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на детската 

градина; 

 10. запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

11. Обсъжда и избира формите на възпитание и обучение, както и диагностиката от него ;  

12. Утвърждава изборът на Програма за възпитаване на децата до седем годишна възраст. 

13.Избира и утвърждава учебните помагала за подготвителните групи 5 и 6 годишните. 

14.Обсъжда и взема решения по анализа от резултатите от здравното състояние и физическа 

дееспособност на децата,възпитателната работа и детска активност. 

15.Определя вида на допълнителните и други педагогически услуги съвместно  с Училищното 

настоятелство по желание на родителите срещу заплащане съобразно възрастта и интересите на 

техните деца. 

16. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

 17. 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; 

 12. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

Чл. 43. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към 

всяка детска градина се създава обществен съвет. 

             (2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за 

граждански контрол на управлението й. 
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Чл. 44. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител 

на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от съответната 

институция.  

             (2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора на детската градина.  

             (3) На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и 

резервни членове на обществения съвет. 

             (4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

             (5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години. 

Чл. 45. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

              (2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на детските градини 

участва и представител на настоятелството. 

              (3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на 

юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

Чл. 46. (1) Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения 

съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

             (2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички 

сведения и документи, необходими за дейността му. 

             (3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 

обществения съвет за свикването му. 

Чл. 47. (1) Общественият съвет в детската градина:  

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за 

изпълнението й;  

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програма за предоставяне на 

равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи и при обсъждане на избора на 

униформи;  

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на 

резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина;  

4. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти;  

5. съгласува избраните от учителите познавателни книжки;  

8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира 

нарушения на нормативните актове;  

 (2) 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. 48. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се 

уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

mailto:odzvetren@abv.bg


 

    ДЕТСКА  ГРАДИНА  „ ЗДРАВЕЦ ” 

 ПК 6175, с. Ветрен, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора,  04332/2611, Е-mail: odzvetren@abv.bg 

 

 

 

13 

утвърден със Заповед №05/16.09.19г.на Директора на    ДГ“Здравец“ – с.Ветрен , общ.Мъглиж 

 

 

 

РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТИ 

Чл 49. (1) Родителският съвет се състои от представители на родителите по групи.  

            (2) Срещите на родителския съвет се провеждат при възникнала необходимост за 

съдействие на учителите на съответните групи в детската градина.  

            (3) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или 

обществения съвет, са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, 

които са свързани с образованието, възпитанието и социализацията на техните деца, ориентирани 

към интереса и към мотивацията им, към възрастовите и социалните промени в живота им, както и 

към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика;  

           (4) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или 

обществения съвет информират родителите от техните групи за резултатите от заседанията на 

обществения съвет и взетите решения. 

 

 

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

Чл. 50. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в детската градина.  

             (2) Ред за работа на общото събрание. Общото събрание на работниците и служителите 

само определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на синдикална 

организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите.  

             (3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от 

работниците и служителите.  

             (4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено 

мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено 

друго. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ПОМОЩНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 

  

Чл.51. Комисия по етика се създава като помощно-консултативен орган към ДГ »Здравец» по 

предложение на директора и след гласуване от педагогическия съвет за срок от 4 години. 

Утвърждава се със заповед на директора.  
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Чл.52. Предмет на дейността на Комисията са междуличностните и междугрупови отношения, 

възникващи в процеса на реализацията на служебните задължения на членовете на колектива на 

ДГ »Здравец»  , които са в противоречие с общоприетите.  

Чл. 53. Комисията по етика дава становища по нарушение на етичните правила, свързани и с 

организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес, трудовата дисциплина и 

нарушаване на общоприетите правила и норми в хода на междуличностното общуване.  

Чл.54. За работата на комисията се създават Вътрешни правила за превенция, наблюдение, 

установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при 

прилагане на етичния кодекс . 

Чл.55. Комисията се състои от 5 члена и в нея се включват 1представител на ръководството, двама 

представители на педагогическите специалисти, двама представители на непедагогическия 

персонал.  

Чл.56. Комисията се председателства от директора.  

Чл.57.Комисията заседава при необходимост /до три дни от постъпване на сигнала/, но поне 

веднъж на тримесечие.  

Чл.58. Директорът на детската градина и Комисията по етика имат задължението да се 

предприемат превантивни мерки и да се провежда целенасочен процес от превантивни и 

корективни мерки  с  учители и служители към спазване на етичните норми и добро поведение, 

както и недопускане на нарушения с оглед утвърждаване авторитета на детската градина като 

модерна, спокойна, сигурна, хуманна и толерантна предучилищна образователна институция.  

Чл.59. Сигналите за нарушенията се приемат от завеждащия директора  и се регистрират във 

входящия дневник – регистър.  

Чл.60. Регистрираните сигнали се разглеждат от комисията по етика в детската градина на нейни 

заседания, за които се води протокол.  

Чл.61. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.  

Чл.62.Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 

1.  

Чл.63. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен 

срок от постъпването му.  

Чл.64. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и 

разговор със свидетели на нарушението.  

Чл.65. При невъзможност обстоятелствата, свързани с подадения сигнал да се изяснят на едно 

заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.  

Чл. 66. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни 

нарушения преписката се докладва на директора за вземане на дисциплинарни мерки по Кодекса 

на труда.  

Чл.67. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомява Председателят на комисията по 

етика и лицето, подало сигнала.  

Чл.68. За работата на Комисията се информират работниците и служителите в детската градина, 

като се отчита намаляването или нарастването на проблемите, касаещи нарушенията на Етичния 

кодекс и се предприемат последващи действия с цел недопускане на други такива.  
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Чл.69. При докладите на Комисията не се допуска унижаване на личното достойнство на 

служителите .  

Чл.70. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с 

Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила.  

Чл. 71. (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 интернет страницата на детската градина. 

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВЪЗПИТАЛЕНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ДЕЦА 

 

Чл. 72. (1) Децата имат следните права:  

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 

 3. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

 4. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; 

 5. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

 6. да участват в проектни дейности, според възрастовите си възможности; 

 7. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

 

Чл. 73. (1) Детска градина  “Здравец ”, осигурява подкрепа за личностно развитие на децата 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. 

              (2) Детска “Здравец ”, самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за: 

 1. подкрепа за личностно развитие на детето, изразяваща се в обща и допълнителна ; 

 2. изграждане на позитивен организационен климат; 

 3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 

 4. развитие на общността в детската градина. 

              (3) 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. 

            (4) При работата с децата, детска градина “Здравец ”, основава дейността си на принципа на 

позитивната дисциплина, която се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето, 
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осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за 

усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 

             (5) При работата с децата детска градина “Здравец ”, основава дейността си на принципа на 

превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.  

Чл. 74.(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 или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители. 

Чл. 75. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

             (2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където е детето – в детската 

градина. 

Чл. 76.  В детската градина се извършва ранно оценяване , в рамките на общата подкрепа  на 

потребностите и превенция на обучителните затруднения 

 

(1) 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; 

Ранното оценяване по чл. 8, ал. 3, т. 1 се извършва на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца 

при постъпване за първи път на детето в детската градина. 

11. В зависимост от резултатите от оценяването координаторът съвместно с родителя определя за 

всяко дете дейности от общата и/или от допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

13. На децата на 5 и 6 години в подготвителните групи в детските градини или в училищата, на 

които не е извършено ранно оценяване от 3 години до 3 години и 6 месеца, се извършва оценка на 

риска от обучителни затруднения.Ранно оценяване –обща подкрепа 

14. логопедична работа. 

15. Общата подкрепа се осигурява от детската градина и в партньорство с терапевтичен център 

„Светулка-1“- гр. Казанлък 

.(3)Допълнителната подкрепа е за децата със специални образователни потребности, децата в риск 

и децата с изявени дарби. Тя е краткосрочна или дългосрочна.Предоставя се след определени 

процедури. 
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-Достъпна среда и нейното осигуряване 

-Последователност от дейности при оценка на потребностите на дете,с цел определяне на нуждата 

от допълнителна подкрепа: 

 1.Съгласие/заявление от родител –прилагат се медицински документи, ако са налични;    

2.Формиране на ЕПЛР със заповед на директора; 

3.Попълване на карта за оценка на потребностите /по образец, картите за вербални и невербални 

деца са различни/;  

4.Запознаване на родителя с резултатите от оценката; 

5.При установена необходимост –заявление от родител за предоставяне на допълнителна 

подкрепа; 

7.Потвърждаване на оценката от РЕПЛР 

8.Получаване на заповед от директора на РЦ, в която се изписва вида подкрепа и сроковете за 

предоставянето ѝ. 

9.Изготвяне на План за подкрепа.Допълнителна подкрепа 

 
(4)СПЕЦИАЛИСТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА 

-При децасъссензорнии/или неврологични уврежданияи при множество увреждания–

ресурсенучител, рехабилитаторна слуха и говора, учителна децаи ученицис нарушено зрение, 

логопед, психолог и помощник на учителя; 

-При обучителни трудности –логопед, психолог, ресурсен учител; 

-При прояви от аутистичния спектър–ресурсенучител, логопед, психолог, а при необходимост–

сензорен терапевт и помощник на учителя; 

-При емоционалнии/или поведенчески затруднения –психолог и/или педагогически съветник, а 

при необходимост–помощник на учителя и психотерапевт;  

 
(5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

КРАТКОСРОЧНА–предоставясе за определено времев процесана предучилищнотои 

училищнообразование. 

 -За деца или ученици със специални образователни потребности обхваща период от минимум 

една учебна година до максимум края на съответния етап от степента на образование.  

-За деца и ученици в риск обхваща времето на планираните дейности за работа по конкретния 

случай.  

-За деца или ученици с изявени дарби –за минимум една година. 

-За деца и ученици с хронични заболявания –обхваща периода, необходим за лечението на детето 

или ученика, като при необходимост срокът се удължава в зависимост от здравословното 

състояние на детето.  

 

ДЪЛГОСРОЧНА–обхващаповечеот един етапот степентана образование, повечеот еднастепен на 

образование или е за целияпериод на обучение на дететоили ученика в детскатаградина или 

училището 
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-Допълнителнатапо  дкрепаза личностно развитие на децатаи ученицитесе предоставявъзоснова на 

извършенаоценка на индивидуалнитеим потребности 

-Оценката по  се извършваот екипза подкрепаза личностно развитие, утвърденсъсзаповедна 

директора на детскатаградина или училищетоза конкретно детеили ученик по чл. 187, ал. 2, от 

ЗПУО 

-Оценкатана индивидуалнит епотребности на дете или ученик е процес на събиране и анализиране 

на специфична информация за неговото функциониране–силнистрани, затруднения, потенциал за 

оптимално развитие, участие в образователния процес, възможност иза реализация 

Чл. 77. Детска градина“Здравец ”, 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. 

 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА.  

 

Чл.78. /1/. В ДГ „Здравец”, с.Ветрен се приемат деца целогодишно по желание на родителите, 

съгласно Правила и критерии за класиране и прием на деца , утвърдени от Педагогическия съвет и 

Наредбата за условията за отписване ,записване и преместване на децата от предучилищна възраст 

от детските градини и училища на територията на Община Мъглиж.-2018г. 

/2/. Децата посещават ДГ „Здравец”, с.Ветрен от двегодишна възраст до постъпването им в първи 

клас. 

/3/. Броят на децата и групите се определя от ЗПУО ,стандарта за брой на децата в групите и 

решение на Директора , утвърдено от финансиращия орган.  

/4/. Условията и реда за приемане на деца в ДГ „Здравец”, с.Ветрен при наличие на свободни места 

в групите са следните: 

/4/ „а“. Родителят подава Заявление за прием в детската градина и кандидатства в класиранията за 

свободно място в детската градина, съгласно Правила и критерии за класиране и прием на деца в 

ДГ.  

 /4/ „в“.Писмените заявления се подават от единия родител или настойник, с постоянен или 

настоящ адрес в община Мъглиж, или от пълномощник с изрично нотариално заверено 

пълномощно. Условието за постоянен или настоящ адрес на единия от родителите не се прилага 

при наличие на свободни места.  

 

/4/ „г“Писмените заявления за прием на деца в общинските детски градини се подават 

препоръчително от 1 април до 31 май на всяка календарна година, за да се формират групите в 

детските градини, но може да се подават и през цялата календарна година. За подлежащите на 

задължително предучилищно образование (навършилите 5 и 6-годишна възраст) в детските 

градини и училищата, препоръчително е подаване на заявление до 15-ти март на текущата година, 

предвид спазване на срока за заявяване на безплатни учебни помагала. 
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/4/ „б“. Родителят подава писмено Заявление по изготвен и утвърден от Директора образец – до 

Директора на ДГ „Здравец”, с.Ветрен  придружено от: 

 - Копие от Удостоверението за раждане на детето – за сравненение на данните , което се връща на 

родителя. 

/4/ „в“. След прием на детето по ал. /4/ „а“ и /4/ „б“ родителят: 

- се запознава с Правилника за дейността на ДГ „Здравец”, с.Ветрен и попълва Декларация 

по изготвен и утвърден от Директора образец, че ще го спазва ; 

- предоставя на медицинския специалист /мед. сестра или фелдшер/ изискваните документи за 

здравословното състояние на детето за постъпването му в ДГ „Здравец”, с.Ветрен; 

- уведомява писмено медицинския специалист за спецификата на здравословното състояние на 

детето с приложени съответните за това медицински документи. 

/5/. Редът за приемане на деца в ДГ „Здравец”, с.Ветрен  е в следната последователност: 

/5/а.При записване на деца в детските градини на територията на община Мъглиж едновременно 

със заявлението се представя декларация, съдържаща данни за детето и родителите - трите имена, 

ЕГН, постоянен и настоящ адрес.  

/5/ б.  При подаване на заявлението и декларацията се представят за справка оригиналът на акта за 

раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни. 

/6/. При приема на детето в детската градина родителите попълват Декларация в която декларират, 

че са запознати с Правилника за дейността на ДГ и със задължението  си редовно да заплащат 

Месечната такса за детска градина до 10 число на всеки месец. 

/7/. Ново дете се приема сутрин от 8.00 до 8.15 ч. от директора на детската градина /или 

натоварено от него длъжностно лице/, които след проверка на предоставените от родителите 

изискуеми документи за прием, представят на учителката първа смяна него и родителите му. 

/8/. Новопостъпилите деца се  разпределят в групи, както следва: 

1. По реда на записване; 

2. Работещи родители. 

Чл. 79. /1/. ДГ „Здравец”, с.Ветрен се отписват: 

1. По желание на родителите след подаване на Заявление за отписване от Детска градина  

2. При издаване на Удостоверение за завършена Подготвителна група – необходимо при 

постъпване на детето в Първи клас. 

3. При системни други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения. 

4. При грубо отношение на родителите към работещите в детската градина, децата и 

останалите родители /викане, крещене, повишаване на тон, отправяне на заплахи и обидни 

квалификации и др./. 

/2/. При отписване на дете от детската градина се спазва следната процедура: 

1. Двамата родители/настойника подават Заявление за отписване от детска градина  

2. Касиер, домакина/ Домакина изчисляват таксата  на отписващото се дете до последния 

присъствен ден; 

3. Родителят/настойника заплаща таксата по чл. 7, ал. 1 от настоящия правилник; 

1. трите имена и ЕГН на детето; 

2. до коя дата детето е посещавало детската градина; 
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3. че родителят/настойника е заплатил таксата по чл. 7, ал. 1 от настоящия Правилник; 

4. пред кого да послужи Служебната бележка – детска градина, училище или друга 

институция. 

/3/. Децата в подготвителни групи се вписват в Книгата за подлежащите на задължително 

обучение до 16 години от учителите на съответните групи в срок до три дни след началото на 

учебната година през м. септември на съответната година. 

/4/. Преместването в друга подготвителна група/клас в друго учебно заведение става с 

Удостоверение за преместване, след подадено Заявление за отписване от детска градина/по 

образец/ от страна на двамата родители.   

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДИМСТВА ПРИ ЗАПИСВАНЕ 

 

Чл. 80. В ДГ“Здравец“ с предимство се приемат деца при следните условия:  

1. деца със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на 

работоспособността до 16 години – удостоверява се с решение на Лекарска 

консултативна комисия (ЛКК) или Териториална експертна лекарска комисия 

(ТЕЛК);  

2. деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява се с 

решение на ЛКК или ТЕЛК;  

3. деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71 %  – удостоверява се с 

решение на ТЕЛК;  

4. деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години, като децата в 

ученическа възраст посещават редовна форма на обучение, деца – близнаци, деца 

– тризнаци и/ или деца родени с разлика до две години – удостоверява се с актове 

за раждане и служебна бележка от училището за текущата учебна година;  

5. деца – сираци или деца – полусираци – удостоверява се с акт за смърт на техен 

родител/родители;  

6. второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същата 

детска градина – справката се прави по служебен път;  

7. деца на родители – студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на 

обучение – удостоверява се с уверение от съответното Висше учебно заведение 

(ВУЗ);  

8. дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за 

закрила на детето – удостоверява се с документ от Дирекция “Социално 

подпомагане“  

9. деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с документ 

от съответната институция.  

Чл. 81. Предимството по чл.92 трябва да е налице към датата на записване на детето в детската 

градина.  

Чл.82. Деца, които не ползват предимства по чл. 23, се приемат по реда на входящия номер.  
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Чл.83. Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на пълен комплект от 

задължителни и допълнителни документи. 

 

КЛАСИРАНЕ, ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ 

 

Раздел І. 

 
 Класиране 

 

Чл. 84. (1) Подадените заявления се разглеждат от комисия, назначена със заповед на директора 

на детската градина/училището.  

(2) Класирането се извършва въз основа на подадените документи по чл. 18.  

(3) Списъците с приетите деца се утвърждават от директора на детската градина/училището и се 

поставят на видно място в съответната детска градина/училище.  

Чл. 85. (1) Обявяване на резултатите с приетите деца се извършва до 15 юни на текущата година 

(или първия работен ден след тази дата).  

(2) Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в 

едноседмичен срок от обявяването на резултатите.  

(3) Директорите обявяват свободните места на видно място в детската градина/училището и на 

сайта на Община Мъглиж.  

(4) Директорите изпращат в Община Мъглиж списъците на децата от подготвителните групи за 

следващата учебна година, както и броя на необхванатите деца. 

 

Раздел ІІ. 
Записване 

 

Чл. 85. (1) Записването на детето се извършва от директора на детската градина/училището или от 

упълномощено от него лице след проверка на подадените от родителя задължителни документи и 

документите, удостоверяващи предимство.  

(2) Записаните деца, които подлежат на задължително предучилищно обучение постъпват в 

детската градина/училището в началото на учебната година – 15 

септември. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина/училището 

на първия следващ работен ден.  

(3) Родителите (настойниците) се запознават със списъка на медицинските изследвания и 

документи, които трябва да представят при постъпване на детето в детската градина.  

(4) Родителят се запознава с Правилник за дейността на детската градина/училището. 

Чл. 86. При постъпване на дете в детска ясла или детска градина/училище, неговият родител или 

настойник подписва и подава декларация до директора на детската градина, че е запознат и е 

съгласен с Правилника за вътрешния ред на съответната детска градина/ училище. 
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Раздел ІІІ. 

 
Преместване 

 

Чл. 87. Преместване на дете от една общинска детска градина/училище в друга детска 

градина/училище може да се осъществи през цялата учебна година при наличие на свободно 

място, по реда на класиране и записване посочени в чл. 27 и чл. 28 от настоящата Наредба  и 

подадено писмено заявление от родителя или настойника.  

Чл. 88. Преместването на деца от подготвителна група се извършва с удостоверение за 

преместване при наличие на свободни места. За извършеното преместване писмено се информира 

директора на детската градина/училището, от която се отписва  детето. 

Чл. 89. При напускане на дете от подготвителна група поради постъпването му в първи клас се 

издава удостоверение за задължително предучилищно образование, по ред определен с държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование , съгласно чл. 36  от Наредба № 5 от 

03.06.2016 г. за предучилищното образование. 

  

Раздел ІV. 

 
Отписване 

 

Чл. 90. Децата от детските градини/училищата се отписват:  

1. По желание на родителите или настойниците със заявление до директора, един месец по-рано от 

датата на отписване;  

2. при постъпване в първи клас в училище;  

3. посещаващите детски ясли – на 1 септември в годината, когато навършват 3-годишна възраст, 

или по желание на родителите или настойниците, със заявление до директора, един месец по-рано 

от датата на отписване  

4. При отсъствие на детето повече от 30 календарни дни, без да е подадена писмена молба от 

родителите до директора.  

5. При системни други нарушения на визирани в правилника за вътрешния ред задължения. 

  

 

 

 

РАЗДЕЛ V. 
ТАКСА – ДЕТСКА ГРАДИНА.   

 

Чл.91. /1/. Родителите на децата, които посещават ДГ“Здравец“ – с. Ветрен, заплащат Такса –

 Детска градина по реда на Закона за местните данъци и такси, Решенията на Общински Съвет – 

Мъглиж и Наредба община Мъглиж , приета с решение на Общински съвет № 201 /31.08.2016г., 

както следва: 
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-        Месечна такса в размер на 1.40 лв. за всеки присъствен ден. 

/2/. Родителите ползват намаление на Такса – Детска градина или се освобождават от нея 

съобразно действащите в момента нормативни разпоредби, Решенията на Общински Съвет -

Наредба №201 /31.08.2016г , като за целта подават Декларация относно плащане на Такса Детска 

градина на основание и във връзка с чл. 22,чл.23,  от Наредбата  

/3/. Таксите се събират от 3-я работен ден на месеца до 10-то число на месеца, следващ този за 

който са начислени, по изготвен от  Касиер-Домакина график.  

/4/. Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените, дори ако в дните за 

плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от детската градина; 

/5/. При отсъствие на децата от детската градина Месечна такса в размер на 1.40 лв. за всеки 

присъствен ден, не се събира при условие, че родителите предварително писмено са уведомили 

Директора за времето, през което детето ще отсъства. 

/6/. Учителите съдействат активно на администрацията на детската градина / Касиер, - домакин / 

при събирането на такса – детска градина и, като: 

-        Поставят график /предоставен от Касиера, домакина / за събиране на таксите и с писъците с 

начислените такси на родителските табла в съответната група; 

-        От 3 до 10 число на съответния месец напомнят на родителите за заплащане на таксите; 

-        След 10 число на съответния месец напомнят ежедневно на родителите – незаплатили 

таксите и се обаждат по телефона на тези родители, неплатили таксата и чиито деца не са на 

детска градина. 

РАЗДЕЛ VІ. 

ОТСЪСТВАНЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА. 

Чл. 92 /1/. Посещението на детската градина на децата от 1-ва и 2-ра група може да бъде 

прекъсвано и подновявано с предварително уведомяване на учителите на групата от родителите 

или настойника. 

/2/. За тези отсъствия поради прекъсване на посещаемостта учителите на групата водят подробни 

бележки за всяко едно дете, паралелно с Дневника на групата – в папка по изготвен и утвърден от 

Директора образец .; 

/3/. Редът за водене на отсъствията на децата по Папката с Образец:  е следния: 

1.      Всеки лист от Приложението се перфорира и се прикрепя в папка по образец; 

2.      Ежемесечно се попълва следния реквизит: № по ред по дневника на групата; трите имена на 

детето; отсъствия – от… до…; причини за отсъствията/документ № и дата; 

3.      При продължителни, системни и други дълги отсъствия на дадено дете за повече от 5 дни за 

децата от ПГ в месеца, учителите по групи нанасят отсъствията за времето им и посочват вида на 

документа за това, като съхраняват заведено копие на документа в папката към листа за 

отсъствията за съответния месец; 

4.      Всеки документ за отсъствие се перфорира и класира в папката по хронологичен ред към 

месеца на отсъствието; 

5.      Не се описват отсъствия на деца, когато детската градина е в режим на Сборни групи – 

между празници, ваканции и отработване на дни; 
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6.      Папката се води отговорно, съвестно, подредено и коректно – без да се прегъва, мачка, 

драска и поврежда. 

/4/. Децата от Подготвителните групи се освобождават само съгласно разпоредбите на Правилника 

за прилагане на Закона за семейни помощи за деца /обн. ДВ бр. бр. 34 от 28.04.2017 г../, в частта на 

чл.17 , ал 6., където са конкретизирани уважителните причини, които са на лице при: 

1.      Представена медицинска бележка – по образец на Министерство на здравеопазването; 

4.      Писмено Уведомление до Директора на ДГ“Здравец“ –с.Ветрен, подадено от родителите 

преди отсъствията или веднага след тях с посочени уважителни мотиви за това – до 10 дни 

максимум сумарно за цялата учебна година  за периода 15 септември – 31 май 

5.      Отсъствия за периода 1 юни – 14 септември. 

/5/. Бланките на Заявленията  по чл. 8, ал. 3. се съхраняват от учителите и след попълването им от 

родителите, веднага се предават на Касиер, домакина  за администриране – резолюция от 

директора и завеждане в Дневника за входяща кореспонденция на ДГ. 

/6/.  Заявлението се съхранява в Класьора, приложение на Дневника за входяща кореспонденция на 

ДГ. 

/7/. Учителите на децата от ПГ стриктно водят присъствеността на децата и на основание Заповед 

на Директора,дават сведение на Директора за отсъствията, които до 5-то число на следващия 

месец се подават в НЕИСПУО –модул „Отсъствия“ 

  

/8/. Ако се налага отсъствие на детето за деня, родителите уведомяват учителите на смяна лично 

или по телефона от 7.00 часа – най-късно до 8.15 часа сутринта в деня  

/9/. Когато детето отсъства по болест, родителите уведомяват за това учителите и представят 

Медицинска бележка/Амбулаторен лист – по образец на МЗ от личния лекар за заболяването, 

както следва: 

1.      При боледуване през месеца: до 9.00 часа на първия  ден, след оздравяването, когато е на 

детска градина след боледуването и Медицинска бележка – по образец на МЗ, че то е клинично 

здраво. 

2.      При боледуване в края на месеца: до 9.00 часа на последния ден на месеца за който се отнася, 

а след излекуването на детето и Медицинска бележка – по образец на МЗ, че то е клинично здраво. 

/10/. Медицинските бележки се съхраняват от учителите на групите.  

 /11/. Не се приемат Медицински бележки написани на ръка в свободен текст и с неясно 

съдържание, без подпис и печат на медицинско лице. 

Чл. 8 „а“. /1/. Ежедневната посещаемост на децата по групите се води и отразява в Дневника на 

групата до 9.00 часа от учителя Първа смяна. 

/3/. В последния работен ден на месеца Учителят Първа смяна – в интервала от 13.00 до 13.30 часа 

сравнява информацията по присъствията и отсъствията на децата през целия месец от Месечния 

лист  отсъствия деца и дневника на групата с касиер - домакина , като уточнява причините за 

отсъствията на децата и подписва сверената информация, разпечатана на хартиен носител, която 

се съхранява от касиер, домакина  

/4/. Учителите трябва да са информирани за всяко едно отсъствие на дете от групата в която 

работят – основно или в режим на Сборни групи. 
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  /5/. При информация за отписване на дете или системни и продължителни отсъствия без ясни 

причини учителите веднага писмено информират Касиер- домакина. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

. 

СИГУРНОСТ 

Чл. 93 . Снимането на децата по време на празници и развлечения с медийно присъствие в 

детската градина – като допълнителна дейност се извършва единствено и само със съгласието на 

родителите им, което те удостоверяват с Декларация за информирано съгласие. 

/2/. Учителите нямат задължението и правото да снимат децата по време на ситуации и да 

публикуват снимките в социалните мрежи и интернет. 

/3/. Учителите могат да снимат единствено рисунки, картички, индивидуални картони за работа по 

тематични направления и др. изделия на децата. 

/4/. Учителите нямат задължението и правото да публикуват в социалните мрежи без съгласието 

на родителите и Директора: 

-Снимки на децата; 

- Информация и коментари относно състоянието, развитието и поведението на децата; 

- Информация за организация работата в детската градина, ; 

- 

Чл. 94 „а“. /1/. С оглед сигурността на децата и на работниците и служителите в ДГ“Здравец“ –

с.Ветрен 

1.      Външните лица са длъжни да се легитимират с лична карта пред длъжностните лица – 

Директор, Касиер - Домакин, , Учители, Хигиенисти, Готвачи; 

2.      Когато външните лица не се легитимират – не се допускат в сградата и двора на детската 

градина и се поканват да напуснат сградата и двора на детската градина; 

3.      При отказ се поканват втори път; 

4.      При трети отказ и/или агресивно поведение, се сигнализират органите на реда чрез тел. 112 и 

директора на детската градина; 

5.      След легитимиране на външните лица се допускат във фоайето на детската градина , където 

изчакват директора или друго длъжностно лице, според целта на посещението си; 

7.      Работниците и служителите в ДГ „Здравец“, с. Ветрен не позволяват на външните лица 

своеволно да се разхождат из сградата на детската градина, освен ако това не е разпоредено 

изрично от директора на детската градина; 

8.      При агресивно поведение от страна на легитимирали се външни лица, длъжностните лица 

задължително сигнализират органите на реда чрез тел. 112. и директора на детската градина. 

/2/. В ДГ „Здравец“, с.Ветрен се води Книга за регистриране на посещенията на външните лица, 

която има следния реквизит: 

1.      № по ред; 

2.      Дата; 

3.      Трите имена на лицето; 

4.      № на документ за самоличност; 

mailto:odzvetren@abv.bg


 

    ДЕТСКА  ГРАДИНА  „ ЗДРАВЕЦ ” 

 ПК 6175, с. Ветрен, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора,  04332/2611, Е-mail: odzvetren@abv.bg 

 

 

 

26 

утвърден със Заповед №05/16.09.19г.на Директора на    ДГ“Здравец“ – с.Ветрен , общ.Мъглиж 

5.      Дата на издаване на документ за самоличност и от кого е издаден; 

6.      Цел на посещението, длъжностно лице; 

7.      Време на пребиваване в детската градина; 

8.      Подпис на лицето. 

/3/. Книга за регистриране на посещенията на външните лица се води от Касиер - Домакина и се 

съхранява в канцеларията на Касиер- домакина. 

/4/. Родителите на децата, посещаващи детската градина, работниците и служителите в детската 

градина, представителите на фирми доставчици, фирми с абонаментно обслужване и ремонтни 

дейности, педагози и треньори по допълнителните дейности, не са външни лица и не се вписват в 

Книгата за посещенията на външните лица; 

/5/. Контролните органи, след легитимиране не се вписват в Книгата за посещенията на външните 

лица. 

Чл. 95 „б“. В ДГ „Здравец“, с.Ветрен, съгласно утвърдени от Директора – Правила за действия при 

получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал са разработени следните документи: 

1.      План за уведомяване на родителите за възникнала заплаха, който включва – учители /на 

смяна и свободна смяна/ и родители /родителските активи/ – отговорници, които при 

необходимост и възможност, оказват съдействие за придружаване на децата до домовете им или 

до определените безопасни места за временно настаняване до взимането им от родител и/или до 

възобновяване на учебния процес; 

2.      Инструкция за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ, ХРАНЕНЕ, СБОРНИ ГРУПИ. 

Чл. 96. ДГ „Здравец“, с.Ветрен работи през цялата година на петдневна работна седмица по 

дванадесет часа дневно, от 6.00 ч. до 18.00 ч. 

Чл.97. /1/. ДГ „Здравец“, с.Ветрен приема деца от 7.00 часа до 8.30 часа и изпраща деца от 16.45 

до 18.00 часа; 

/2/. Децата се приемат и изпращат лично от учителите и/или помощник 

възпитателите/хигиенистите в занималните на групите и се предават лично на родителите или на 

писмено упълномощени от тях лица с чрез собствено ръчно написани и подписани декларации до 

учителите, съдържащи трите имена на детето, упълномощителите и упълномощените лица, както 

и реален адрес по местожителство и актуални телефони за връзка и на двете страни по 

декларацията; Учителите на групите регистрират всяка една декларация в разграфена тетрадка със 

следния текст: № по ред, дата, документ, дете, упълномощител, упълномощен, подпис на 

упълномощителя, подпис на учителя. 

/4/. Учителите и/или помощник възпитателите/хигиенистите приемат от родителите успокоени 

деца; 

/4/. Входовете на Детската градина се заключват в 8.30 часа от помощник-

възпитателите/хигиенистите, които са Първа смяна и се отключват след 16 часа; 

/6/. При приемането и предаването на децата от и на родителите в сградата на детската градина, не 

се допуска накърняване човешките и гражданските права на детето, унижаване личното му 
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достойнство и прилагане форми на физическо и психическо насилие от страна на родителите; 

крещене, викане и обиди от страна на родителите пред останалите деца; 

/7/. След вземане на децата от родителите, те не трябва да остават в двора на детската градина; 

/8/. Децата се предават на и от учителите на родителите в добър външен вид; 

/9/. След 18.15 часа за невзети деца от детската градина и с неоткрити родители или настойници се 

информират органите на МВР; 

/10/. В изключителни случаи, когато се налага по уважителни причини закъснение на детето за 

детска градина, родителите заявяват в писмен вид до директора и със знанието на учителите в 

съответната група, че децата им могат да се приемат в удобен за родителите по-късен час. В 

такива случаи се има предвид, че учителката в уговорения ден или срок след 08,30 ч. води 

присъствие на детето в Дневник-а на групата и детето се требва за храна, а родителят ако не 

доведе детето си, поема своето задължение и отговорност да заплати таксата. 

Чл.98. /1/. В детската градина се приготвя храна съобразно изискванията за рационално хранене на 

Наредба № 6 от 10.08.2011 г. на МЗ, по изготвено меню и утвърден Рецептурник на МЗ и МОН; 

/2/. Децата се хранят четири пъти дневно, както следва: 

-        Сутрешна закуска – 9.00 – 9.30 ч. 

-        Предобедна закуска – 10.00 – 10.15 ч. 

-        Обяд   -11.45 – 12.30 ч. 

-        Следобедна закуска 15.00 – 15.40 ч. 

/3/. Менюто се изработва за календарен месец всяка седмица на месеца от екип в състав: 

Медицински специалист, Готвачи, Касиер- домакин на детската градина; 

/4/. Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно от склада от Комисия в състав: 

Готвач, Касиер- домакин, дежурен учител. Отговорност за количеството и качеството на влаганите 

продукти носят: Касиер- домакин   и готвачите; 

/5/. Контролът за качеството на храната се осъществява от Директора и Медицинския 

специалист;дежурния учител водят тетрадка регистър за дегустацията на храната, която 

извършват, както следва: 

-        Сутрешна закуска – 8.25 ч. 

-        Предобедна закуска – 09.55 ч. 

-        Обяд - 11.50 ч. 

-        Следобедна закуска 15.30 ч. 

/6/. Готвачите ежедневно заделят проби от храната /с грамаж – една порция по рецептурник/, 

които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса С в продължение на 48 часа; 

/7/. Храната в групата се разпределя и поднася на децата от Помощник-възпитателя/Хигиениста 

под контрола на учителя; 

/8/. Помощник възпитателя/хигиениста и учителя отговарят за правилното и точното 

разпределение на храната на децата; 

/9/. Медицинските специалисти и учителите всекидневно контролират консумирането на храната 

от децата; 

/10/. След приключване на храненето преди лягане за обеден сън, на децата се предоставя 

възможност да се занимават по интереси във 2, 3 и 4-а подготвителни групи за училище. 
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/11/. В детската градина не се внася храни и напитки от страна на работниците и служителите и 

родителите на децата. Изключение се допуска единствено при рождени дни на деца, когато 

родителите 

внасят индивидуални пакетирани храни и индивидуални напитки – натурални сокове 100%, които 

децата консумират извън детската градина. 

/12/. Помощник-възпитателите/хигиенистите не заделят храна за учителите и медицински 

специалисти.. При констатиране на това, се съставя протокол за дисциплинарно нарушение 

съгласно Кодекса на труда и двете страни /пом.-възпитатели/хигиенисти и учители или 

медицински специалисти/ носят солидарна дисциплинарна отговорност. 

/13/Учителите и помощният персонал  се хранят в детската градина, ако са се требвали за деня. 

Чл.99. В ДГ „Здравец“, с.Ветрен не се допуска внасяне на храна и медикаменти от родителите на 

децата, работниците и служителите. 

Чл. 100. /1/. ДГ „Здравец“, с.Ветрен работи в режим на Сборни групи, както следва: 

-        Съгласно Календарния план на МОН за Ваканциите – Зимна /Коледна/, Пролетна 

/Великденска/ и Лятна ,отработване на празнични дни.; 

-        Съгласно Разпоредбите на РЗИ и МЗ при обявяване на епидемии и карантини, дървени 

ваканции; 

-        При отработване на почивни дни, съгласно Празничния календар на Република България; 

-        При намален брой деца – ниска посещаемост в групите; 

-        При отсъствие на болен учител и невъзможност да се назначи негов заместник; 

-        Други обстоятелства, като аварийни ремонти, стачки, бедствия и др. 

/2/. Учителите предварително сондират мнения и уведомяват родителите със Съобщение за 

преминаване в режим на Сборни групи; 

/3/. Родителите удостоверяват с подпис – в списък – срещу името на детето си, дали то ще 

посещава или няма да посещава Детската градина в определения период за режим на Сборни 

групи; 

/4/. По преценка на директора – в зависимост от пълняемостта на децата в сборните групи, той 

издава Заповед за назначаване на помощен учител, който работи само Първа смяна; 

/5/. Директорът издава Заповед за утвърждаване на План за лятната работа на детската градина; 

/6/. Учителите, водещи сборните групи уведомяват родителите в коя група ще е детето и кой 

учител отговаря за него. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ. 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ. РОДИТЕЛСКИ АКТИВ. 

Чл.100/1/. Родителите съдействат на учителите в осигуряване на условията за развитие и 

възпитание на децата в детската градина; 

/2/. Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и 

други нормативни разпоредби на Република България и Европейския Съюз. 
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/3/. Родителите стриктно спазват разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за семейни 

помощи за деца /ПМС № 167/15.08.2013 г., обн. ДВ бр. 73/20.08.2013 г./, в частта на § 5., където са 

конкретизирани уважителните причини за отсъствие на децата: 

-        Представена медицинска бележка; 

Чл. 101. /1/. Родителите оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-

образователната работа в детската градина; 

/2/. Родителите са длъжни да посещават Професионално-педагогическите тренинги /Родителските 

срещи/; 

/3/. Родителите са длъжни активно да участват при избора на Родителски актив; 

/4/. Родителите правят предложения пред Родителския актив за подобряване на възпитателно-

образователната работа и взаимодействието и сътрудничеството с обществени и други не 

правителствени организации; 

/5/. Родителите по желание оказват помощ и съдействие за хигиенизиране и подобряване на 

материално-техническата база. 

/6/. Родителите нямат право да отправят обидни квалификации, да се саморазправят и да влизат в 

конфликти със учителите и служителите ДГ „Здравец“, с.Ветрен, с други родители и деца – 

директно, в медиите или по какъвто и да е друг начин. При проблеми – те са длъжни да уведомят 

първо Директора – устно и писмено и той да реши проблема – вземайки необходимите мерки; 

/7/. При възникнал проблем от каквото и да е естество касаещо организацията на работата в 

групата на детето им, както и цялостната работа в детската градина и взаимоотношенията с 

учителите и другия персонал, родителите сигнализират и сезират своевременно устно и писмено 

Директора за решаване на проблема; 

/8/. Родителите се задължават да уведомяват учителите при: промяна местоживеене, работно 

място, личен, домашен и служебен телефон, семейно положение, както и данните и координатите 

на личния лекар на детето им; 

/9/. Родителите се задължават да заплаща таксата в уречените срокове. 

Чл. 102. /1/. Към ДГ „Здравец“, с.Ветрен в началото на всяка Учебна година, след провеждане на 

Професионалните тренинги с родителите /Родителските срещи/ се сформират Родителски активи; 

/2/. В състава на Родителските активи се включват трима родители за всяка група, които са 

партньори на Учителския екип и на Ръководството на детската градина. 

 

 

РАЗДЕЛ IX. 

РЪКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ. УВЕДОМЯВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО. 

 

Чл. 103. ДГ „Здравец“, с.Ветрен се ръководи от Директор. 

Чл. 104 /1/. Педагогическият съвет е специализиран орган за обсъждане и решаване на основни 

педагогически въпроси, съгласно чл. 262 ал.1 от ЗПУО 

/2/.  Педагогическият съвет се свиква от Директора Чл. 262, ал.3. Ръководството на ДГ „Здравец“, 

с.Ветрен има право да решава самостоятелно основните въпроси на възпитателно-образователната 
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работа в съответствие със законодателството и съответните Нормативни документи от Системата 

на Народната просвета в Република България и специфичните условия за работа с деца. 

Чл. 105 /1/. Ръководството на ДГ „Здравец“, с.Ветрен изготвя и утвърждават: 

1.      Правила, регламентиращи реда за уведомяване на директора, родителите и компетентните 

органи и предприемане на действия в случаите на  инцидент с дете в детското заведение или 

прояви на насилие; 

2.      Процедура за работата на  педагогическите екипи с родителите на децата, с проблеми в 

поведението или със Специални образователни потребности /СОП/. 

/2/. Правилата, регламентиращи реда за уведомяване на директора, родителите и компетентните 

органи и предприемане на действия в случаите на  инцидент с дете в детското заведение или 

прояви на насилие, включват следните действия и последователност: 

1. При битов инцидент, не застрашаващ живота на децата, в рамките на работния ден, се 

уведомяват както следва: 

- Учителят на смяна уведомява Директора; 

- Учителят на смяна уведомява  учителя от другата смяна; 

- Учителят на смяна уведомява родителите на детето. 

2. При битов инцидент, свързан със застрашаване живота и здравето на децата, се постъпва както 

следва: 

- Учителят на смяна уведомява Медицинските специалисти на ДГ; 

- Учителят на смяна уведомява родителите; 

- Учителят на смяна уведомява Центъра за Спешна медицинска помощ чрез тел. 112; 

- Учителят на смяна уведомява Директора в рамките на работния ден. На следващия ден представя 

подробен писмен Доклад до Директора; 

- Директорът уведомява Началник отдел „Социални дейности , образование , култура и 

вероизповедание” – Община Мъглиж същия ден, а до два дни представя подробен писмен Доклад. 

3. При инциденти, предизвикани от външни лица, се постъпва както следва: 

- Учителят на смяна уведомява незабавно на МВР/ПРУ чрез тел.112; 

- Учителят на смяна уведомява Директора след подадения сигнал на тел. 112, а на следващия ден 

представя подробен писмен Доклад до Директора; 

- Учителят на смяна уведомява родителите. 

4. В случаи на инциденти по т. 2 и т. 3, уведомяването се прави веднага, без никакво 

забавяне.                          

5. При установяване на инциденти, свързани с деца с проблеми в поведението им или прояви на 

насилие: 

- Учителят на смяна уведомява Директора устно същия ден и писмено – на следващия ден от 

инцидента. 

- Учителят на смяна уведомява колегата си устно – същия ден. 

- Учителят на смяна уведомява родителите, непосредствено след инцидента; 

- Директорът уведомява Началник отдел „Социални дейности , образование , култура и 

вероизповедание” – Община Мъглиж същия ден , а до два дни представя подробен писмен Доклад; 
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- Директорът свиква извънреден Педагогическия съвет по случая и подава сигнал в Отдел 

„Закрила на детето“ към Дирекция Социално подпомагане  в рамките на 3-4 дни от инцидента. 

При необходимост се формира временна комисия със Заповед на Директора, на основание 

настоящия Правилник. 

6. Уведомяването се прави устно и писмено. За целта се води Регистър на инцидентите с деца в 

детското заведение или прояви на насилие, в който да се вписват данните за инцидента по т. 2, т. 3 

и т. 4 от длъжностните лица, натоварени със Заповед на Директора, на основание този правилник –

, Касиер - Домакин. 

/3/. Процедурата за работата на  педагогическите екипи с родителите на децата, с проблеми в 

поведението или със СОП включва следните действия и последователност: 

1. Педагогическият екип: уведомява /устно и писмено/ Директора на детската градина за 

установяване на особености в поведението или личностното развитие на дете от групата; 

2. Директорът осъществява контрол върху работата на педагогическия екип, като писмено 

отразява резултатите от проверката; 

3. Резултатите от проверката се обсъждат от Директора, педагогическите екипи и Комисия по чл. 

20 „в“. Докладват се на педагогически съвет. При необходимост  се дават методически указания от 

директора и Главния учител; 

4. Следва оформяне на становище относно поведенческото и личностното развитие на детето, 

подходящо поднесено на родителите с цел ранна превенция и насочване на детето към консулт със 

съответния специалист. 

5. Педагогическият екип на групата в която е детето уведомява писмено родителите за 

постигнатите резултати,които отразяват в дневника на входящите и изходящи нива при усвояване 

на държавните образователни изисквания за възрастта; 

  

Чл. 106 При неспазване на горе-установения  ред, длъжностните лица се наказват с предвидените 

в Кодекса на труда дисциплинарни наказания, независимо от административно наказателната или 

наказателна отговорност, ако такава се предвижда. 

  

РАЗДЕЛ X. 

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 

 

Чл. 107 /1/. Медицинското обслужване на децата в детското заведение се осигурява от 

Медицински специалист, които работи по одобрен график от Отдел „Образование 

издравеопазване” към Община Мъглиж. 

/2/. За всяко дете се води Лична амбулаторна карта и Картотека с актуални Родителски координати 

и Координати на Семейния лекар. 

/3/. В детската градина задължително се оборудва спешен шкаф с медикаменти и пособия за 

оказване на медицинска помощ. 

/4/. В случай на необходимост за лечение на дете по спешност се вика семейния лекар и 

родителите на детето. Родителят дава информация на учителите и медицинските специалисти за 
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името и координатите на същия в началото на всяка Учебна година, а също и при настъпили 

промени в тях. 

/5/. Когато се наложи вземането на болно дете от детската градина от родителите му, при 

медицинските специалисти родителят взел детето подписва Справка:, изготвена от медицинските 

специалисти, която те съхраняват в папка. 

/6/. Необходимите медицински документи за прием на дете в детската градина са: 

а. Талон за здравословното състояние и всички имунизации направени до момента на детето, 

попълнени от личния лекар; 

б. Изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни 

преди постъпването на детето в ДГ; 

в. Изследвания на кръв и урина, извършени не по-рано от 7 дни преди постъпването на детето в 

ДГ; 

г. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-

рано от 3 дни преди постъпването на детето в ДГ. 

/7/. В детската градина не се приемат видимо болни и подлежащи на лекарски контрол деца. 

/8/. Учителите съдействат при необходимост при осъществяване дейността на Медицинските лица. 

 

РАЗДЕЛ ХІ. 

ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА РАБОТА. 

 

Чл. 108. Възпитателно-образователната работа в ДГ „Здравец“, с.Ветрен е дело на учителите и 

помощник-възпитателите/хигиенистите, при творческо изпълнение на Нормативната база -ЗПУО, 

Наредба №5 /2016г. за предучилищното образование и Насоките на МОН и МЗ. 

Чл.109 /1/. Животът на децата се организира съобразно възрастовите особености и 

индивидуалните потребности, като се осигурява необходимото време за игри, занимания, хранене, 

сън и др. дейности; 

/2/. Учителят следи стриктно за предпазване на децата от физическа и нервна преумора. 

Чл. 110. /1/. Обстановката в детското заведение се организира така, че да създава свободни и 

достъпни зони за дейности на децата, за самостоятелността им в избора на информация, на 

играчки и материали, на игри и занимания. 

Чл. 111 /1/. Учителите сами преценяват и подбират броя и времетраенето на ОФПВ и ДФПВ, 

съдържанието, средствата и подходите, съгласно нормативната база на МОН, като стимулират 

познавателната активност, самостоятелност на избора, свободата на действията, богатството на 

въображенията и уменията на детето да се ориентира в динамично променяща се среда; 

/2/. В работата си учителите използват многообразието на природната среда, естествено 

закаляващи фактори, естествените движения и средства, подходящи форми на туристическа 

дейност; 

/3/. По време на работата си с децата учителите нямат право да говорят по мобилен телефон; 

/4/. Учителите спазват строго седмичното разписание, прието на педагогически съвет и заложено в 

годишния комплексен план; 
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/5/. Учителите организират престоя на децата в детската градина  съобразно възрастовите им 

особености и индивидуалните им потребности, както и съгласно годишния план, приет на първото 

за годината съвещание на педагогическия съвет - на децата се осигурява необходимото време за 

игра, занимания, работа по интереси, храна, сън и др.; 

/6/. Учителите втора смяна по време на следобедния сън на децата се подготвят за планираните 

ситуации през следващия ден, като: дидактични материали, макети, модели, помощна литература 

и други, за което попълват бланка  образец изготвена от директора и съгласувана от главния 

учител. Бланката се проверява от директора на следващия ден; 

/7/. Учителите втора смяна по време на следобедния сън на децата задължително осигуряват 

тишина и спокойствие в спалното помещение, като не се допуска събиране на учители и 

хигиенисти/помощник-възпитатели в него, разговори и коментари между тях. 

/8/. Учителите и хигиенистите/помощник-възпитателите  предпазват децата от физическа и 

психическа преумора, от внезапно възникнали опасности, застрашаващи здравето и живота им по 

време на пребиваването им в детската градина и при участието им в организирани общоградински 

мероприятия, спортни празници, тържества и др.  

/9/. Учителите и хигиенистите/помощник-възпитателите при извеждане на децата на двора, 

отговорно ги пазят при ползване на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих, както и за 

евентуалното им отделяне от площадките и групата. Пиенето на вода, отделянето за ползване на 

тоалетни и др. помещения в сградата става с придружител – възрастен – учител, 

хигиенист/помощник възпитател, медицински специалист. 

/10/. Като част от екологичното възпитание, учителите опазват и възпитават децата в опазване на 

дърветата, храстите, цветята и зелените площи в и извън детската градина. 

Чл. 112 Учителят няма право да накърнява човешките и гражданските права на детето, да унижава 

личното му достойнство и да прилага форми на физическо и психическо насилие. 

Чл.113. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия които 

гарантират: 

/1/. Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие. 

/2/. Техните права, свобода и сигурност. 

/3/. Зачитане на достойнство, уважение и любов към детето. 

/4/. Възпитаване в дух на разбирателство, мир и толерантност. 

/5/. Приобщаване към националните традиции и културни ценности. 

Чл. 114. /1/. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават , социализират и обучават в две 

групи, в които същите са разпределени по възрастов признак. 

Чл. 115. /1/. Работниците и служителите в детската градина нямат право да обиждат и да влизат в 

пререкания под какъвто и да е предлог и в каквато и да е форма с родителите и с децата в 

ДГ“Здравец”,с.Ветрен, както и с колегите си в детската градина. 

/2./ При  налични нарушения Директорът взема съответните мерки съгласно Етичния кодекс на 

детската градина и Кодекса на Труда. 
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РАЗДЕЛ ХII 

. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ. 

 

Чл. 116. /1/.ДГ“здравец“ – с.Ветрен е общинска детска градина. 

/2/. Общината предоставя материалната база на детското заведение за ползване, стопанисване, 

разпореждане и управление. 

Чл. 117. Детското заведение се финансира от: 

-    Община Мъглиж 

Чл. 118. /1/. Инвентарът се завежда под N: в инвентарната книга от Касиер-Домакина. 

/2/. Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в детската градина от , Касиер-

Домакина и Приемно-предавателен протокол с подписи. 

/3/. При напускане на длъжността, всеки служител е длъжен да издаде имуществото на , Касиер-

Домакина и Приемно-предавателен протокол с подписи. 

/4/. Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество го възстановяват в реалния му 

вид и/или стойност. 

/5/. За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи , Касиер-

Домакина. 

Чл. 119. /1/. Задължителната документация в детската градина се определя с Наредба № 8 

/2016г.за информацията и документите в предучилищното и училищно образование. 

/2/ Печатът на детското заведение се съхранява от Директора или от длъжностно лице на което той 

е разпоредил чрез Заповед. 

/3/. Необходимата счетоводна документация се съхранява от  Касиер-Домакина  

/4/. Необходимата документация за получаване, съхранение и изразходване на храната се води и 

съхранява от  Касиер-Домакина на детското заведение. 

/5/. Необходимата документация за служителите на ДГ, заплатите и зачисленото им имущество се 

водят и съхранява от Касиер-домакина. 

/6/. Необходимите документи за инструктаж по безопасност и хигиена на труда, входяща и 

изходяща информация, молби за прием на деца в детското заведение се водят и съхраняват от 

Директора. 

/6/. Необходимата Здравна документация се води и съхранява от Медицинската сестра, както и 

Предписанията на РЗИ, гр.Ст.Загора и МЗ. 

Чл. 120/1/. На целия щатен персонал в ДГ“Здравец“ –с.Ветрен е забранено пушенето и употребата 

на алкохол в сградата, в двора и в района на Детската градина. 

 

  

ГЛАВА ІІІ. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

& 1. Този правилник се издава на основание на, чл.263, ал.1, т.2 на ЗПУО, чл. 181 от Кодекса на 

труда и в съответствие с Конституция на РБ, Закона за защита правата на детето, Конвенцията за 

mailto:odzvetren@abv.bg
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утвърден със Заповед №05/16.09.19г.на Директора на    ДГ“Здравец“ – с.Ветрен , общ.Мъглиж 

защита правата на детето и е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет на 

03.09.2019г. 

& 2. Правилникът влиза в сила след утвърждаването му. 

& 3. Правилникът е задължителен за всички работещи в ДГ. 

& 4. При промяна в законодателството или в други случаи и по преценка на Директора е 

наложително неговото актуализиране. 

  

 

Директор: 

                 /Д.Танева/ 
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