
ДЕТСКА ГРАДИНА „СОНЯ” ГР. СУХИНДОЛ

Утвърден със заповед № 130/08.09.2021 г.
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П Р А В И Л Н И К  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ДГ„СОНЯ“



Р А З Д Е Л П Ъ Р В И

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, организацията и ръководството на ДГ 
„Соня” на основание чл. 28, ал.1 от ЗПУО.
Чл. 2. Този правилник урежда устройството и дейността на детската градина в 
съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 3. С правилникът се определя устройството и дейността на ДГ и правата и 
задълженията на участниците в него.
Чл. 4. С настоящия правилник се създават условия и предпоставки за реализиране на 
основните цели и задачи произтичащи от ЗПУО, Наредба № 5/ 03.06. 2016 година за 
предучилищното образование и конкретните условия на ДГ „Соня“.
Чл. 5. Правилникът е задължителен за всички лица намиращи се на територията на ДГ - 
педагогически и непедагогически персонал; родители и други лица, извършващи 
епизодични действия.

Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в 
образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях. 
Участниците в образователния процес са децата, учителите , директорът, родителите. 
Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.

ВОДЕЩИ ПОСТАНОВКИ И ОРИЕНТИРИ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 6. Основни цели на предучилищното и училищно образование са:
1. Интелектуално, емоционално, социално. духовно-нравствено и физическо развитие и 
подкрепа на всяко дете и на всеки ученик 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 и 
професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на 
развитието и реализацията им;
6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот:
7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната. културната, 
езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
8. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 
увреждания;
9. Познаване на националните културни ценности и традиции;

Чл. 7. Задължителното предучилищно образование в държавните и в общинските 
детски градини и училища е безплатно за децата и учениците.
Чл. 8. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното 
образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 
тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с ДОС за 
предучилищното образование.
Чл.9. Официалният език в системата на предучилищното и училищно образование е



българският. Детската градина създава условия за всички децата за усвояване на 
книжовен български език, а за децата от подготвителните групи, чийто майчин език е 
различен от българския, се осигурява допълнително обучение за усвояване на 
българския език.

Чл. 10. Детската градина има право на:
1 Наименование, символи, седалище и официален адрес;
2. Собствен печат;
3. Банкова сметка;
4. Данъчен номер и шифър по Булстат.
5. Притежава собствено недвижимо и движимо имущество и се разпореждат с него;
6. Разпореждат се самостоятелно с бюджетните си средства;
7. Определят начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните 
актове;
8. Издават документи за завършена предучилищна степен на образование.
Чл. 13. Детската градина носи отговорност за:
1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността им; 
създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата по 
време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;
2. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на 
материално-техническата база;
3. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, 
ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно- възпитателния 
процес.
Чл. 14. Детската градина осъществява своята дейност въз основа на принципа на 
автономията и в съответствие с нормативните актове, като:
1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие с този закон и 
подзаконовите актове по прилагането му;
3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на 
качествено образование;
4. участват в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности 
в областта на образованието.
Чл.15. Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са 
юридически лица.
Чл.16. Наименованието на детската градина се изписва на български книжовен език.
Чл. 17. (1) Седалището на детската градина е населеното място, където се намира 
нейното управление.
(2) Официалният адрес на детската градина е адресът, на който се намира управлението 
на институцията.
Чл. 18.(1) Детската градина притежава обикновен собствен печат.
(2) Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно 
образование за децата от четвърта възрастова група в края на предучилищното 
образование.
Чл. 19. (1) Детската градина е институция в системата на предучилищното и 
училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават 
деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния 
образователен стандарт за предучилищното образование.



(2) При условията и по реда на ЗПУО в детската градина може да се приемат за 
отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст по 
преценка на родителите.
(3) Подготовката на децата за училище три години преди постъпването им в първи клас 
е задължителна и се извършва в подготвителни, групи към детските градини.
(4) Учителите на децата от групите, подлежащи на задължително предучилищно 
образование следят за редовно присъствие на децата.
(5) При отсъствие на децата от групите, подлежащи на задължително предучилищно 
образование родителите своевременно да уведомяват учителите или домакина на ДГ.
(6) При отсъствие на дете от групите, подлежащи на задължително предучилищно 
образование през съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни причини 
учителите на групата уведомяват директора на детското заведение.
(7) Директорът на детското заведение е длъжен при отсъствие на дете от групите, 
подлежащи на задължително предучилищно образование повече от 3 дни в един месец 
без уважителни причини в срок до 5-то число през месеца, следващ отсъствията да 
подаде данни към НЕИСПУО.
(8) Отсъствията по болест на деца от групите, подлежащи на задължително 
предучилищно образование се считат за извинени след представяне на медицинска 
бележка от родителя/настойника.
(9) Други отсъствия се разрешават след представяне на уведомителна бележка от 
родителя/настойника до за периода 15 септември - 31 май .
(10) Обучението и възпитанието на децата в детските градини се организира и 
провежда в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно 
образование и осигурява готовност на децата за училище.
Чл.20./1/. Детските градини съвместно с финансиращия орган осигуряват подкрепяща 
среда за интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални 
образователни потребности и/или хронични заболявания.
/2/. Децата със специфични образователни потребности и /или хронични заболявания 
постъпват в детската градина по общия ред и тя се задължава да ги приеме.
/3/. Обучението и възпитанието на деца със специални образователни потребности се 
осъществява, съгласно държавните образователни стандарти за предучилищно 
образование за обучение на деца със специални образователни потребности и /или 
хронични заболявания.
Чл. 21. /1/. Когато са приети деца със специални образователни потребности със 
заповед на директора ДГ се създава екип за подкрепа за личностно развитие на детето, 
който се състои от: председател - учител на група, и членове: психолог, ресурсен 
учител, учител -логопед, при наличието на такава длъжност в ДГ. В работата на екипа 
могат да участват и други специалисти, както и представители на органите за закрила 
на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните.
/2/. Екипът извършва оценка на индивидуалните потребности, проследява динамиката в 
развитието на деца със специални образователни потребности и разработва 
индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. 
Тези програми се утвърждават от директора на детската градина.
Чл. 22. Екипът за подкрепа за личностно развитие в ДГ : работи съвместно с 
родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на 
приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 23. Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището:
1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с 
развитието, обучението и поведението му. както и причините за тяхното възникване:



2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
Чл.24. В група се приемат до 3 деца със специални образователни потребности.
Чл.25. (1) Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на 
децата.
(2). Предучилищното образование може да се организира и в разновъзрастови 
групи.
Чл. 26. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември. В 
случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
Чл. 27. Учебната година включва учебно и неучебно време.
/1/ Учебното време през учебната година е от периода 15 септември до 31 май на 
следващата календарна година, когато се организират основни форми ( педагогически 
ситуации) и допълнителни форми на взаимодействие с децата 
/2/ Неучебното време е в периода 1 юни до 14 септември, когато се провеждат само 
допълнителни форми.
Чл. 28. Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 
взаимодействие - основни и допълнителни.
Чл. 29. При целодневна организация за една група задължително се назначават най- 
малко 2 учители и един помощник-възпитател.
Чл.ЗО. Обучението и възпитанието на децата в детската градина се провежда на 
книжовен български език.

Детската градина създава условия за всички децата за усвояване на книжовен 
български език, а за децата от подготвителните групи, чийто майчин език е различен от 
българския, се осигурява допълнително обучение за усвояване на българския език.
Чл.31. При заявено желание на родителите, съобразно интересите и потребностите на 
децата и срещу заплащане , ДГ може да осигури условия на територията си за 
организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ.
Чл.32. Броят на групите и броят на децата в група в държавните и общинските детски 
градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с 
педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за 
финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата 
среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл.ЗЗ. В края на предучилищното образование се издава удостоверение за 
задължително предучилищно образование по ред, определен с държавния 
образователен стандарт за предучилищно образование.
Чл.34. В удостоверението за завършена подготвителна група се правят препоръки за 
насочване на детето към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап 
на основното образование.
Чл. 35. По желание на родителите детето може да постъпи в първи клас на 6 годишна 
възраст при удостоверена готовност и предварително подадена молба на родителите в 
началото на учебната година.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И 
ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА
Чл.36. Постъпването на децата в ДГ се осъществява целогодишно при наличие на 
свободни места.
Чл.37. Условията и редът за записване, отписване и преместване в ДГ се осъществява



съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ДГ на община 
Сухиндол.
Чл. 38. Децата постъпват в ДГ не по-рано от учебната година, която започва в годината 
на навършване на тригодишна възраст на детето.
Чл. 39. Децата се приемат в ДГ с писмена молба или заявление до директора. Към 
молбата се прилага копие от акта за раждане на детето.

След приемането се представят и медицински документи за детето, издадени от 
личния му лекар.
Чл. 40. Записани деца, непосещаващи до два месеца ДГ без уважителни причини или 
предварително писмено заявление от родителя се отписват.
Чл. 41. Документите за прием и медицинските документи се съхраняват от 
медицинското лице на детското заведение.
Чл. 42. (1) В детската градина децата се приемат от 7.00 ч. до 8.30 ч., а след този час 
само по уважителни причини.
(2) Ако детето не е доведено до 8,30 ч., а е присъствало предния ден и родителите не са 

уведомили учителите за деня се води на присъствие и се начислява такса.
Родителите могат да имат претенции за броя на присъствените дни на детето само, 

ако са представили по утвърдения ред документ за отсъствие.
(3) Предават се на родителите от 16.30 ч. до 17.30 ч. и по всяко време с предварително 
уведомяване от родителите/ настойниците.
(4) Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез регистриране на 

отсъствията в съответния раздел на дневника на групата.
(5) Учителите лично изчисляват присъствията за месеца на всяко дете и нанасят 

данните в дневника за съответния месец след сравняването му със заповедната книга за 
храна.
Чл. 43. При отсъствие на детето по семейни причини за по-дълъг период от време, 
родителите подават молба или заявление предходния ден.

За децата записани за задължително предучилищно образование присъствието е 
задължително. Отсъствия може да има само по уважителни причини.
Чл. 44 В края на учебната година (31 май) на децата завършили четвърта възрастова 
група се издава удостоверение и се освобождават от детската градина.
Чл. 45. При заболяване, родителите са длъжни да уведомят учителите и удостоверят с 
медицинска бележка периода на заболяването, която да предоставя на медицинското 
лице.
Чл. 46. Предаването на децата сутрин става лично от родителите на учител или 
помощник-възпитател. В противен случай детската градина и служителите не носят 
отговорност за живота и здравето на детето. Същото важи и за изпращането на децата. 
Чл. 47. Вземането на децата от непълнолетни лица -  братя, сестри или други близки се 
разрешава само със съгласието на родител/настойник, потвърдено с писмена молба 
декларация при директора на ДГ.
Чл. 48. При необходимост служителите изчакват идването на родителите и след 
работно време, ако имат уговорка. В противен случай на детското заведение се оставя 
бележка къде се намира детето.
Чл.49. За отсъствието на децата през периода на регламентираните ваканции не се 
изисква представянето на документи.
Чл. 50. Децата от детската градина се отписват:
1. по желание на родителите;
2. при постъпване в първи клас;
3. при отсъствия по неоснователни причини за два месеца;



4. при незаплащане на такси за два последователни месеца или общо три месеца в 
рамките на една календарна година;
5. при неспазване на Правилника за дейността на детската гадина.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
ТАКСИ
Чл. 51. Задължителното предучилищно образование е безплатно за децата.
Чл.52. Правото на безплатно образование се осигурява като не се заплащат такси за 
обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет и се ползва безплатно 
материалната база за обучение и развитие на интересите и способностите на детето.
Чл. 53. За посещението на децата в ДГ родителите ежемесечно заплащат такси.
Чл.54. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детската градина родителите 
или настойниците заплащат такси съгласно Закона за местните данъци и такси.
Чл. 55. За времето, през което детето не е посещавало детската градина не се заплаща 
такса, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското 
заведение.

Таксата се начислява съобразно присъствените дни на детето през изтеклия месец. 
Чл. 56. Сведение за броя на присъствените дни на детето за месеца се дава от учителя 
на групата до първо число на следващия месец.
Чл. 57. Таксите по този раздел се начисляват и събират от домакина и се заплащат не 
по- късно от 10 число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Събраните такси 
се внасят в Общинския бюджет.
Чл. 58. Родителите/ настойниците на децата при постъпване в ДГ заплащат депозитна 
такса в размер на една месечна вноска, съгласно Решение Педагогическият съвет на ДГ.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 
ДИРЕКТОР
Чл. 59. Орган на управление на детската градина е директорът, който:
1. Управлява и представлява образователната институция
2. Организира и контролира цялостната дейност в съответствие с правомощията, 
определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното 
развитие на учителите и другите педагогически специалисти.
3. Издава заповеди в изпълнение на своите правомощия.
4. Осигурява безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
5. Представлява институцията пред органи, организации и лица, и сключва договори с 
юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените 
му правомощия;
6. Отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с 
бюджетните средства;
7. Сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците по 
реда на Кодекса на труда;
8. Обявява свободните места- в бюрото по труда и РУО в 3-дневен срок от 
овакантяването им;
9. Награждава и наказва учители и служители в съответствие със ЗПУО и КТ.
10. Организира приемането на деца, обучението, и възпитанието им в съответствие с 
държавните образователни изисквания;
11. Подписва и подпечатва документи за завършена степен на образование и 
съхранява печата на детската градина;
12. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната



документация и съхранява учебната документация;
13. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание 
на длъжностите и работните заплати.
Чл. 60. Директорът на детската градина е председател на Педагогическия съвет 
и осигурява изпълнение на решенията му.
Чл. 61. Длъжността „директор” на общинските детски градини, се заема въз основа на 
конкурс при условията и по реда. определени в Кодекса на труда. Закона за 
предучилищно и училищно образование.
Чл. 62. При отсъствие на директора за срок по-малък от 60 календарни дни, той се 
замества от определен със заповед педагогически специалист от институцията.

Заповедта се издава от директора, а при невъзможност от съответния орган ( Кмет на 
общината).
Чл. 63. При отсъствие на директора за срок по-дълъг от 60 календарни дни. съответния 
орган - кмета на общината сключва трудов договор с друго лице за временно 
изпълняване на длъжността „директор”.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Чл. 64. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи 
общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и 
училището и за граждански контрол на управлението им.
Чл. 65. (1) Общественият съвет се състои от най-малко трима представители на 
родители на деца от ДГ и един представител на финансиращият орган.
(2) 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.
(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
(4). Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от 3 години.
Чл. 66. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно. като 
задължително провежда заседание в началото на годината.
(2) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 
институцията, на РУО, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и 
други заинтересовани лица.
Чл. 67. (1) Директорът на детската градина или на училището 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. 68. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема 
ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на Програми;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 
основа на резултатите от самооценката на институцията;



4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 
капитаповите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на 
делегиран бюджет;
5. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и 
по реда на държавния образователен стандарт за статута на професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора на комплектите познавателни книжки;
9. сигнализира компетентните органи , когато при осъществяване на дейността си 
констатира нарушения на нормативните актове.
(2). Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет 
се уреждат е правилник, издаден от министъра на МОН.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл. 69.(1). Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на 
основни педагогически въпроси.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.
(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет.
(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 
участват представители на обществения съвет, медицинското лице, както и други лица.
(5) Директорът на ДГ в качеството си на председател на ПС кани писмено 
представителите на обществения съвет, като им предоставя възможно най-пълна 
информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.
Чл.70. Педагогическият съвет в ДГ:
1. Приема стратегия за развитие на ДГ за период от 4 години
2. Приема Правилника за дейността на детската градина;
3. Приема Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
4. Приема Годишния комплексен план;
5. Приема формите на обучение;
6. Приема План за квалификационната дейност;
7. Приема мерки за повишаване качеството на образование;
8. Запознава се с бюджета на ДГ. както и с отчетите за неговото изпълнение;
Чл.71. /1/ Педагогическият съвет се свиква най- малко веднъж на два месеца от 
директора.

Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора.
/2/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по- малко 
от 2/3 от числения му състав.
/3/ За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ 

УЧИТЕЛИ
Чл.72. Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и обучението 
на децата.
Чл.73. Учителските длъжности са:
1. „учител”
2. „старши учител”
3. „главен учител”



Чл.74. (1)Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от лица, придобили 
висше образование в съответното на длъжността професионално направление и 
професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
(2) Учителска длъжност може да се заема и от лице без висше образование и без 
професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 8 от ЗПУО или от 
лица със завършено висше образование, но без професионална квалификация „учител“ 
в случаите по чл. 213, ал. 9-11 от ЗПУО.
Чл.75. Длъжността „старши учител” се заемат от лица със завършено висше 
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ 
като зависи от придобития професионален опит, получените квалификационни кредити 
и придобита ПКС.
Чл.76. Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на 
работа се назначават на длъжност „ учител”.
Чл.77. Длъжностите „учител”, ’’старши учител” и „главен учител” не могат да се заемат 
от лица които:
1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 
престъпление
2. са лишени от право да упражняват професията си
3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на 
децата и учениците, определени с наредба на МОН. съгласувана с министъра на 
здравеопазването.
Чл.78. Лицата „учител”, „старши учител” и „главен учител” изпълняват следните 
задължения:
1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес
2. формират знания, умения и нагласи у децата
3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата
4. анализират резултатите при оценяване на входното и на изходното равнище на 
децата.
Чл.79 (1) Длъжността „учител“ включва следните функции:

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран 
върху придобиване на ключови компетентности от децата;

2. Прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно 
индивидуалните потребности на децата;

3. Ефективно използване на дигитални технологии;
4. Разработване и изпълнение на проекти и програми
5. Оценяване напредъка на децата за придобиване на ключови компетентности;
6. Анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на 

децата;
7. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата за пълноценно 

включване в образователната и социалната среда;
8. Сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и 

всички заинтересовани страни;
9. Участие в професионална мобилност и професионални общности;
10. Разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността 

на институцията;
11. Опазване на живота и здравето на децата, включително и по време на 

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
12. Водене и съхраняване на ЗУД;
13. Провеждане на консултации с родители.



(2) Длъжността „старши учител“ освен функциите по чл.5, ал.1 от ЗПУО включва и 
допълнителни функции:

1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;
2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и 

напредъка на децата по възрастови групи;
3. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители;
4. подпомагане на лицата, заемащи длъжността „учител“;
5. разработване на учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи.
(3) Длъжността „главен учител“ освен функциите по чл.5, ал.1 от ЗПУО включва и 
допълнителни функции:

1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната 
квалификация;

2. анализиране на институционалните квалификационни дейности;
3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри 

педагогически практикики;
4. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е 

определен за наставник;
5. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността „учител“ и „старши 

учител“
6. разработване на учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи.

Чл. 80 Учителят има следните задължения:
1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 
задължения, включени в длъжностната му характеристика.
2. да преподава на книжовен български език, да общува с децата на книжовен 
български език.
3. за осигуряването на заместник да уведомява своевременно директора, когато се 
налага да отсъства.
4. да присъства на педагогически съвети, родителски срещи, тържества и всякакви 
други мероприятия организирани от детското заведение.
5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 
методическа дейност и контрол в системата на народната просвета.
6. да опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния 
процес и на други дейности в детската градина.
7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация.
8. да информира родителите за успеха и развитието на детето, за спазването на 
дисциплината, както и за уменията му за общуване и интегриране в детската среда.
9. да се явява на работа с облекло и във вид. които съответстват на положението му на 
учител и на добрите нрави
10. да не пуши и да не внася алкохол в детската градина
11. да не ползва мобилен телефон по време на занимания
Чл. 81. Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му 
достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие върху тях.
Чл. 82. Учителят уведомява устно директора при отсъствие от работа по здравословни 
причини и представя болничен лист до 3 дни от издаването му.

ДЕЦА



Чл.83. 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 достойнството им, уважение и любов към детето;
4. възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;
5. приобщаване към националните традиции и културни ценности.
Чл.84. Извеждане на децата от детската градина
1 .Съобразно очакваните резултати по образователни направления през учебната година 
децата може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано 
да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които 
посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал.5 от Закона за туризма 
/чл.20а от Наредба No5 за предучилищно образование, изм. и доп. ДВ 
бр. 72 от 31.08.2018г./.
2. Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви 
и мероприятия се определя! с настоящия правилник
3. Участието на децата от ДГ „Соня“ в организирани дейности извън сградата и двора 
на детската градина да се осъществява при гарантиране на условията за опазване на 
здравето и живота им.
4. Учителите, които организират съответното мероприятие представят на директора на 
ДГ”Соня” писмено уведомление за предстоящото мероприятие. То трябва да съдържа 
информация за мястото, до което ще се придвижват децата, в колко часа трябва да са на 
мястото, кога се очаква да си тръгват от мястото, как ще се придвижват, колко деца и от 
кои групи ще участват, кой ги придружава.
5. Писменото уведомление трябва да се представи на директора най-малко 20 работни 
дни преди извеждането на децата извън детската градина.
6. Когато извеждането на децата е свързано с посещението или участието в прояви, 
изяви и мероприятия, организирани от други институции и провеждани в гр. Сухиндол, 
то се разрешава със заповед на директора на ДГ, в която на база на получената 
информация от уведомлението се определят маршрута, времето за тръгване от ДГ, 
времето за прибиране в ДГ, ръководителя и придружителите на групата, поименен 
списък на децата.
7. За всички дейности по организирано извеждане на децата извън гр. Сухиндол, освен 
заповед на директора, се изисква и информирано писмено съгласие на родител.
8. Родителите се уведомяват за предстоящото извеждане на децата от ДГ на специално 
организирана за целта родителска среща, която се провеждат най-малко 15 работни дни 
преди мероприятието. На родителите се представя информация за мероприятието, как 
ще се придвижват децата до там, кой ще ги придружава. Представят се и декларации за 
информирано съгласие по образец, които родителите трябва да попълнят и
в 5 дневен срок от датата на родителската среща трябва да предадат на учителите.
9. Учителите представят на директора събраните декларации за информирано съгласие 
и поименен списък на децата от групата, които ще участват в мероприятието, което 
изисква извеждане на децата извън детската градина.
10. Всички документи, свързани с процедурите по извеждане на децата извън детската 
градина се съхраняват в дирекцияга на ДГ за срок от 5 години.
11. Придвижването на децата до мястото на проявата да се осъществява под 
ръководството на двамата учители и възпитателя на детската група.
12. При придвижването на децата на по-далечни разстояния да бъдат осигурени повече 
придружители -учители от други групи и/или родители-доброволци.



Чл. 85. В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в 
детско портфолио. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на 
продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции 
портфолиото им се предава.

РОДИТЕЛИ
Чл. 86. (1). Детската градина осъществява процеса на подготовка, обучение и 
възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничеството с родителите.
(2). 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 ДГ и за 
приобщаването им към общността;
-да се срещат с директора и с учителите в удобно за двете страни време;
- да участват в родителските срещи;
- да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на ДГ/ според чл.209 от 
ЗПУО/;
- да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 
въпроси, които засягат правата и интересите на детето;
- да бъдат консултирани по въпроси , свързани с възпитанието на децата;
- да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на ДГ;
- да получават информация, подкрепа и консултиране в ДГ по въпроси, свързани с 
образованието и с личностното развитие на децата им;
(3) Родителите имат следните задължения:
- да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 
образование;
- в случаите на отсъствие на детето от ДГ да уведомят учителя на групата или 
домакина;
- след боледуване на детето, родителите представят медицинска бележка с диагноза на 
заболяването и заключение на личния лекар, че детето е здраво и може да посещава 
детското заведение. При отсъствие на такъв документ, детето не се приема;
- при възстановяване на посещението на детето трябва да се уведомят учителите на 
групата или домакина на ДГ от предходния ден;
- редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската 
градина, средата, успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата в 
ДГ;
- да спазват Правилника за дейността на детската градина;
- да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 
изграждането на умения за учене през целия живот;
- да участват в родителските срещи;
- да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг 
педагогически специалист в подходящо за двете страни време/ чл. 210 ЗПУО/.
- редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето в образователно- 
възпитателния процес, за спазването на дисциплината, за уменията за общуване с 
децата и учителите, и интегрирането му в средата;
- да водят децата си сутрин до 8.30 ч.;
- да заплатят депозитна такса при постъпване на детето в детската градина, която се 
възстановява на вносителя /родителя/ след отписване на детето от детска градина.
- с цел съблюдаване на дневния режим, сутрешния прием на децата приключва в 
8.30 ч.;



- в ДГ не се допускат външни лица, включително и родители, с оглед осигуряване 
безопасността на децата и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с 
разпространението на COVID-19;
- родителите са длъжни да водят и вземат децата си лично;
- при незаплащане на такса в продължение на два месеца, детето се отписва от ДГ;
- при констатирани нередности родителите да се обръщат към директора на ДГ.

ПОМОЩНО - ОБСУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Чл.87. Правата и задълженията на помощно-обслужващия персонал се определят, 
съгласно длъжностните характеристики и Правилника за вътрешния трудов ред.
Чл. 88. Помощник-възпитателят:
- Оказва помощ при провеждане на възпитателно- образователните дейности;
- Съвместно с учителя се грижи за отглеждането и обслужването на децата в групата;
- Следи за хигиенно-санитарното обезпечаване на възпитателно-образователните 
дейности с децата от предучилищна възраст;
- Спазва санитарно-хигиенните изисквания на РЗИ и медицинската сестра;
- Помощник-възпитателят няма право да накърнява достойнството на децата или да 
прилага физически, психически или друг вид насилие.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Чл. 89. В детската градина се води задължителна документация, съгласно Наредба 
№ 8/11.08.2016 год. на МОН за информацията и документите в системата на 
предучилищното и училищното образование, с определени срокове и място за 
съхранение.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАВНЕ
Чл.90. Медицинското обслужване се осъществява от медицинска сестра, назначена 
от кмета на щат към Община Сухиндол.
Чл. 91. Правата и задълженията на мед. сестра са регламентирани в дльжностната й 
характеристика и в Правилника за вътрешния трудов ред.
Чл. 92. Всички медицински документи се приемат и проверяват за редовност от мед. 
сестра.
Чл. 93. Не се приемат деца с липсващи за възрастта им приеми на задължителните за 
Република България имунизации.
Чл. 94. Медицинската сестра:

- Носи отговорност за хигиенното състояние в детската градина -  сграда, дворно 
пространство;

- Еежедневно организира и провежда сутрешен филтър за установяване 
здравословното състояние на децата;
- Не приема болно дете в детската градина;
- За всяко дете води лична амбулаторна карта;

- Води Книга за санитарното състояние;
- Контактува с представителите на РЗИ. изготвя всички необходими и изисквани от 
тази институция документи, справки, протоколи и др., придружава представителите й 
при извършване на проверки;
- Планира и провежда тренинги и здравни беседи с персонала, децата и родителите;
- Контактува с родителите, обменя професионални мнения;



- Следи да не се внасят лекарства и медикаменти от родителите или децата;
- Изисква от родителите нужните медицински документи при постъпване на децата в 
детската градина или след отсъствия по болест.
- Оборудва медицински шкаф за оказване на спешна помощ;
- При необходимост и установяване на заразно заболяване до идването на родителите 
или лекар, изолира и се грижи за болното дете в медицинския кабинет;

- Оказва първа помощ при спешни състояния до пристигане на екип от Спешна 
медицинска помощ;
- Изготвя седмичното меню, съвместно с домакина и директора.

РАЗДЕЛ ОСМИ
ПРИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА
Чл. 95 (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 
образователен процес в детската градина не е преустановен, при наличие на 
регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в 
съответната област, децата, записани за задължително предучилищно образование, 
могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.
(2) отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област 
е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1.
(3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.
Чл. 96 (1) При обявена извънредна обстановка родителите на деца. записани в детската 
градина, могат да подадат заявление за включване на детето в самостоятелна 
организация по чл. 18. ал.1 от Наредба № 5 до директора от 1-во до 5-то число на всеки 
месец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 18, ал.З, т. 1, 3. 4, буква „в“ 
от Наредба № 5.
(3) Експертната комисия по чл.18. ал.2 в 14-дневен срок от подаване на заявлението по 
ал. 1 и анализ на документите по ал.2 одобрява или отказва да одобри включването на 
детето в самостоятелна организация.
(4) На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал.1, не може да 
бъдат приемани други деца, които да посещават детската градина.
(5) Експертната комисия по чл. 18, ал.2 има право да откаже включването в 
самостоятелна организация, когато не е предоставен някой от документите по ал.2 или 
няма 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.
(6) Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, записани 
в самостоятелна организация по ал. 1, при условия и ред определени в този Правилник.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА НА ДЕЦА, ЗАПИСАНИ В САМОТОЯТЕЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл.97 Педагогическите специалисти подпомагат родителите при изготвянето на 
програма за обучение на детето.
Чл.98 В началото на учебната година се прави диагностика на входящото ниво, което 
става с договорка между педагогическите специалисти и родителите за удобно време.



Чл.99 До края на месец май детето трябва да бъде диагностицирано от учителите дали е 
овладяло материала за съответната група. Това става също с договорка между 
педагогическите специалисти и родителите за удобно време.
Чл.100 Учителите от съответната група, в която детето е записано да подкрепят 
семейството с обучителни материали.
Чл.101 По предварителна уговорка педагогическите специалисти, в рамките на 8 
часовия работен ден, да дават консултации на родителите.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И БЕЗОПАСНОСТ
Чл.102 Приемът/изпращането на децата в/от детската градина ще бъде организиран 
както следва:

Децата влизат/излизат в/от ДГ “Соня” през два входа:
за децата err I-II група през централния вход на градината; 
за децата от Ш-IV група през задния вход на градината.

Приемът ще се осъществява по следния график:
I-II група от 7:30 ч. до 8:00 ч.
Ill -  IVrpyna от 8:00 ч. до 8:30 ч.

Изпращането ще се осъществява по следния график:
I-II група от 16:30 ч. до 17:00 ч.
I ll -  IVrpyna от 17:00 ч. до 17:30 ч.
Чл.ЮЗ След 8,30 ч. децата се приемат по изключение, след предварителна уговорка с 
родителите. Същото важи и за изпращането на деца. при необходимост, след 17:30 ч.
Чл. 104 Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице и друг служител, 
упълномощен от директора, при използване на необходимите индивидуални предпазни 
средства - маска/шлем и ръкавици, като всеки ден преди влизане на всяко дете се 
измерва температурата и му се дезинфекцират ръцете. В случай на температура по- 
висока от 37,3 градуса и/ или признаци на заболяване на детето се отказва прием и се 
насочва към личния лекар за проследяване на състоянието му.
Чл. 105 Носенето на маска или шлем е задължително: в общите закрити части на сградата на 

детската градина (преддверие, фоайе, стълбища, коридори, санитарни възли, занималия, 
методичен кабинет, административни помещения) -  от директор, учители, помощник -  
възпитател в т. ч. и от външни за институцията лица
Чл.106 Правилата за носене на маска или шлем са съгласно действащи здравни правила 
общо за страната. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от 
министъра на здравеопазването.
Чл. 107 Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската 
градина. Родителят води детето си до определения за групата вход, изчаква 
сутрешният филтър и го предава на упълномощеното лице.
Чл. 108 Детската градина осигурява маски или шлемове за учители, помощник -  
възпитатели и непедагогическия персонал. Носенето на защитни маски за лице се 
препоръчват пред носенето на шлемове.
Чл. 109 При подходящи метеорологични условия приемането и предаването на децата 
да се осъществяват на двора на детската градина на площадката на всяка група, с цел 
предотвратяване струпването на персонал и семейства, осигуряващо отстояние на най- 
малко 1,5 метра между семействата.



Чл. 110 На всеки вход детето събува обувките, с които е дошло. Обувките се прибират в 
плик, осигурен от родителите, а детето обува пантофите за детската градина, които 
родителят носи всяка сутрин почистени и дезинфекцирани. Съответно всяка вечер 
взима пантофите за почистване и дезинфекция. Както и раницата с дрехи за 
преобличане.
Чл. 111 Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина, освен 
ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат 
и контакти на член от персонала на детската градина с повече от една група.
Чл.112 Непедагогическия персонал се задължава:

Съгласно чл. 27 от Наредба №3 о 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските 
градини разпространението на заразни заболявания в детската градина се 
предотвратяват чрез:

- Ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични 
точки -  подове, маси, дръжки на врати, ключове за осветление, парапети, уреди, 
екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.;

- При наличие на потвърден случай на COVID -  19 хигиенните и 
дезинфекционните мероприятия се увеличават до четири пъти на ден или 
съгласно указание на РЗИ до дезинфекция на всеки час.

- Във всички санитарни помещения се следи за непрекъснато наличие на топла 
вода, течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия.

- Кошчетата за боклук се изпразват регулярно, след което се измиват и 
дезинфекцират.

- Проветряване на помещенията за 30 минути се извършва двукратно през деня 
-  преди пристигането им и след обяд.

Проветряване на помещенията за по 10 минути се извършва на всеки 
астрономически час в работния ден.

- Почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им се 
извършва поне 3 пъти дневно.

- Предоставяне на индивидуални съдове за хранене и пиене на вода на всяко 
дете, които се почистват непосредствено след всяка употреба.

- Храната се приготвя на място в детската градина в обособения кухненски блок 
при спазване на всички изисквания в областта на храните, включително и тези. 
публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и на 
Българската агенция за безопасност на храните и е отговорност на Ученическо и 
столово хранене.

- Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и 
химиотермодезинфекция след всяка употреба.

- Ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на маси, столчета, шкафове, 
етажерки и други точки за контакт.

- Дезинфекцират се уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж 
дневно.

- Играчките, които се използват в деня се измиват и дезинфекцират в края на 
деня, оставят се да изсъхнат и не се използват в следващия ден, а се подменят с други.

- Плюшените играчки, които не могат да бъдат почистени съгласно 
инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на 
епидемията COVID -  19.

- Спалното бельо се изтупва ежедневно. Спалното бельо е лично за отделното 
дете и се препоръчва да се пере на 60 градуса, ежеседмично или при нужда.

- В помещенията да се осигурява постоянен достъп на чист въздух. Не се 
допуска ползването на климатици.



- Задължително измиване на ръцете на децата при пристигане в детската 
градина, преди хранене и след ползване на тоалетна.

Дезинфекцията да се извършва с разрешени от Министерството на 
здравеопазването биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на биоцидите. за 
които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита 
от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, публикуван на електронната 
страница на Министерство на здравеопазването.
Чл. 113 Целият персонал се задължава да спазва следните процедури при постъпване на 
работното място:

- Дезинфекция на ръцете преди влизане в сградата;
Поставяне на лични предпазни средства - шлем и/ или маска;
Обличане на работно облекло;
Обуване на обувки за ползване вътре в сградата и поставяне на обувките, с 
които са дошли в плик на обособено за това място, отделно от мястото за 
поставянето на обувки на децата от групите /при необходимост ползване 
на калцуни/;

- Не се допуска контакт на член от персонала с повече от една група, без да 
се спазва социална дистанция;

Чл.114 При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска 
градина, същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите 
документи съгласно Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските 
градини.
Чл. 115 За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, при 
отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за 
чревни паразити.
Чл. 116 Родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, 
вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират 
обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и 
нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Чл.117 Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите:

- да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава 
детска градина;
да подготвят предварително необходимите документи за прием;

- да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни 
препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на 
правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето 
им;
да не използват обществен транспорт за придвижване до детската градина 
и обратно винаги, когато това е възможно;

- да не водят децата си в детската градина, когато забележат признаци на 
заболяване и/или измерят повишена телесна температура, по -  висока от 
37,3 градуса;
да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата 
на детската градина, освен ако не биват помолени за това, но в този случай 
стриктно да спазват изискванията за хигиена на ръцете и носене на 
защитна маска за лице;

- да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по



препоръка на лекуващия лекар на детето.
Чл. 118 Създаване на навици за миене на ръцете за това как най -  добре да мият ръцете 
си (придружаване на децата и даване на насоки, когато е необходимо), като преди това 
им се покаже как и кога става това (задължително при пристигането в детската градина, 
при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на 
тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при 
влизане у дома). Измиването е с топла вода и сапун поне 30 секунди, със старателно 
изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба.
Чл. 119 Използване на подходящ дезинфектант за ръце, когато дете/лице не е в близост 
до топла вода и сапун. Възможно най -  бързо след това измиване на ръцете с топла 
вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при 
невъзможност за измиване с топла вода е сапун, като се извършва под стриктен контрол 
от страна на персонала и в последствие ръцете на детето се измиват при първа 
възможност).
Чл.120 Дейностите в ДГ да се организират така, че децата от една група да бъдат 
разделяни на по -  малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в 
различни активности.
Чл.121 Максимално ограничаване на контактите между децата при осъществяване на 
дейности по обща подкрепа, както и на дейностите по чл. 19 от Наредба №5 от 2016 г. 
за предучилищното образование.
Чл.122 При провеждане на дейности по обща /допълнителна подкрепа не се допуска 
смесване на деца от отделни групи.
Чл.123 Организацията на педагогическото взаимодействие е съобразена с тази за 
учебно време. При съобразяване с климатичните условия децата да прекарват повече 
време навън като за целта се организират допълнителни форми/дейности за физическа 
активност на децата.
Чл.124 Осъществяването на комуникацията да се осъществява в електронна среда (по 
телефон, електронна поща и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват 
изискванията за физическа дистанция и за носене на защитни маски.
Чл.125 Комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни 
средства, а индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна 
уговорка и при спазване на изискванията.
Чл. 126 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет. Общи 
събрания и Педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка 
комуникация в по -  голямо помещение, което гарантира спазване на правилата.
Чл. 127 Съвместно обсъждане с РЗИ на вида на информацията, която детската градина 
следва да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID -  19, както и на 
начините за нейния бърз обмен и за отговорните за това лица.
Чл.128 Създаване на групи за бърза комуникация (директор -  РУО, учители -  
ръководство, учители -  родители).

Настоящият Правилник е приет с решение на ПС №6/08.09. 2021 год.



Неизпълнението на Правилника за дейността на ДГ „Соня“ е нарушение на 
трудовата дисциплина и за неговото неспазване се носи дисциплинарна отговорност, 
съгласно КТ.


