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Детска градина №11 „ Загоре“ 
гр. Стара Загора, кв. АПК „ Загоре“ , email: cdg11sz@abv.bg, тел. 042/628711 

 
 

Утвърдил:........................ 
                / Антония Тончева/ 

 
 

Заповед............................... 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 „ Загоре“ – гр. Стара Загора 

 

 

Общи положения 

Чл. 1. Настоящият правилник е разработен на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

Чл. 2. Този правилник урежда устройството, функциите и дейността на детската градина в 

съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му. 

Чл. 3. С правилника се определя организацията на предучилищното образование в детската градина, 

както  и правата и задълженията на участниците в него. 

Чл. 4. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на 

основните цели и задачи произтичащи от ЗПУО, Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование и от конкретните условия в детското заведение. 

Чл. 5. Правилникът е задължителен за всички лица, намиращи се на територията на детската 

градина. 

Първа глава 

Водещи постановки и ориентири на дейността 

Чл. 6. Детската градина осигурява необходимите условия за личностно ориентиране и резултативно 

обоснован педагогически процес.  

Чл. 7. (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. 

(2) Образованието в детската градина 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; 
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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; 

7. партньорство и диалог по въпросите на предучилищното образование с всички 

заинтересовани страни за качество на предучилищното образование. 

Чл. 8. Целите  на предучилищното образование са: 

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. 9. 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. 10. (1) Предучилищното образование в детската градина осигурява възпитание, социализиране, 

обучение и отглеждане на децата от 3-годишна възраст  до постъпването им в първи клас. 

(2) Предучилищното образование в детското заведение  се осигурява при: 

1. осигурена среда за учене чрез игра; 

2. съобразеност с възрастовите особености на детето; 

3. гарантиране на цялостно развитие на детето; 

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

Чл. 11. 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 
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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. 12. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в 

която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3-7 годишна възраст до постъпването 

им в училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 

Чл. 13. Детска градина №11 „ Загоре“ е юридическо лице. 

Чл. 14. Детската градина се помещава в специално проектирана и построена за целта сграда, 

намираща се на територията на гр. Стара Загора в  кв. АПК „ Загоре“ 

Чл. 15. Детската градина притежава обикновен собствен печат, Булстат и Банкова сметка. 

Чл. 16. Детска градина № 11 „ Загоре“ е общинска детска градина. 

Чл. 17. Детска градина № 11 „Загоре“се управлява 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;  

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; 

6. определя организацията на предучилищното образование; 

7. определя, в съответствие с желанията на родителите и потребностите и интересите на децата, 

педагогически допълнителни педагогически услуги и дейности, които не са дейност на детската 

градина. 

Чл. 18. (1) В Детска градина № 11 „ Загоре“   официален език е българският. 

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

Глава трета 

Записване, отписване и преместване на децата 

Чл. 19. Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно и при наличие на 

свободни места.  

Чл. 20. Условията и редът за записване, отписване и преместване в Детска градина      № 11 „ Загоре“  

се осъществява съгласно изискванията на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в 

детските градини на община Стара Загора. 
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Чл. 21. Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината 

на навършване на тригодишната им възраст. 

Чл. 22. (1) В детската градина децата се приемат  чрез централизирано класиране съгласно Правила 

за постъпване в общинските детски градини на територията на Община Стара Загора, утвърдени от 

кмета на общината;  

(2) Класирането се извършва чрез информационна система; 

(3) Списъците на класираните деца се поставят на видно място в детската градина. 

(4) Записаните деца постъпват в детската градина по график, определен от директора, но не по-късно 

от 15 октомври. Деца, непостъпили в този срок, се изписват автоматично от информационната 

система. Същите могат да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи 

класирания; 

(5) Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на 

навършване на тригодишната им възраст; 

(6) Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно при наличието на 

свободни места; 

(7)  При постъпване в детската градина се представят медицински документи и изследвания съгласно 

Наредба № 3 на МЗ за здравните изисквания към детските градини, необходими за постъпване в 

детска градина. 

 (8) Когато детето е прието, но не е посещавало детското заведение 2 и повече месеца, се изготвят 

изследвания както при постъпване за първи път. 

(9) Децата се изписват от детската градина: 

• По желание на родителите; 

• При незаплащане на таксата за детската градина в определения срок за два последователни 

месеца. Директорът уведомява писмено родителите за дължимата сума /с обратна разписка/. Ако 

таксата не бъде платена след повторно уведомяване, детето се изписва в последния работен ден на 

текущия месец. 

 При постъпване в първи клас. 

(10) В детската градина могат да се приемат в група до три деца със специални образователни 

потребности – увреден слух, с нарушено зрение, с умствена изостаналост, с езиково-говорни 

нарушения, с хронични заболявания, с леки физически увреждания. 

(11) Децата със специални образователни потребности постъпват в детската градина при спазване на 

изискванията на Правила за постъпване в общинските детски градини на територията на Община 

Стара Загора.  

(12) При приемане на деца със специални образователни потребности, със заповед на директора, се 

предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им и за 

включването и участието им в общността на детската градина. 

             

(13) При записването на детето родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник и се 

подписват собственоръчно за изпълнението му. 

 

(14) За отказ от постъпването на детето в Детска градина № 11 „ Загоре“ се смята: 
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 Незаписано дете в срок от една седмица след оповестяване на резултатите по приема; 

 Непостъпило в детската група дете до 14 октомври на текущата година без да са 

оповестени уважителни причини за това; 

 Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни без да са оповестени уважителни 

причини за това; 

 В случаите по т. 1, 2 и 3 имената на детето се заличават от списъчния състав на детската 

група и в информационната система АдминМ – по ред, определен от министъра на 

образованието и науката. 

 Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в 

детското заведение. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са 

налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с 

протокол от РЗИ. 

Чл. 23. (1) Допълнителната подкрепа за деца със СОП в детската градина се предоставя въз основа на 

оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от ЕПЛР на територията на детската 

градина. 

 (2) ЕПЛР в детската градина се създава със заповед на директора и извършва наблюдение и оценка за 

развитие на всеки конкретен случай. 

 (3) ЕПЛР в детската градина изготвя и реализира план за подкрепа на всяко дете. 

Чл. 24. (1) Децата може да се преместват в други детски градини през цялата учебна година при 

наличие на свободни места. 

(2) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 1, които са 

останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент. 

 Чл. 25. Броят на групите и броят на децата в група се определят от директора на детската градина 

след съгласуване с педагогическия съвет.  

Чл. 26. Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез регистриране на отсъствията 

в съответния раздел от дневника на детската група. 

Чл. 27. (1) Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от родителите чрез представена 

медицинска бележка или заявление за отсъствие по семейни причини по образец на детската градина 

и се завеждат в дневника за входяща кореспонденция на детската градина.  

(2) За отсъствието на децата за периода през  регламентираните от МОН ваканции не се изисква 

представянето на документи по ал. 1; 

(3) За отсъствие при грипни ваканции обявени от РЗИ, отсъствията се извиняват със заповед от 

Директора на детската градина. 

 

Чл. 28. (1) При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен 

отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии. 

(2) При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни 

паразити, съгласно Наредба № 5/ 2006 г. за ДПК. 

Чл. 29. При постъпване на децата в Детска градина  № 11 „ Загоре“: 

(1) родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични 

здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето; 
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(2) родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост – адрес, личен 

телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето. 

Чл. 30. (1) При постъпването на дете учителите създават индивидуално портфолио. 

(2) Портфолиото се съхранява и ежедневно обогатява от учителите до изпращането на детето в 

училище. 

(3) Портфолиото включва: 

1. информация за детското развитие; 

2. материали от продуктивната творческа и образователна дейност на детето; 

3. сведения за резултатите от периодичните антропометрични измервания; 

4. снимки; 

5. други материали по преценка на учителите и утвърждаващи успехите на детето. 

Чл. 31.  Детските групи се сформират: 

1. по възрастов признак – първа, втора, трета подготвителна и четвърта подготвителна 

възрастова група; 

2. разновъзрастови групи – когато броят на децата е недостатъчен за сформиране на отделна 

група от деца в съответната възрастова група. 

 

Чл. 32. През ваканционните периоди, определени от Министерството на образованието и науката 

/МОН/, и при намаляване броя на посещаващите детската градина деца под 12, е възможно 

сформирането на слети групи от деца в различни възрасти.  

Глава четвърта 

Организация на учебното и неучебното време 

Чл. 33. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години. 

(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 

12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. 

(3) Учебната година включва учебно и неучебно време. 

(4) Неучебното време е времето без педагогически ситуации по образователни направления, както и 

времето извън учебните дни. 

(5) В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие, а в неучебното време без педагогически ситуации – само допълнителни форми. 

Чл. 34. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на 

следващата календарна година. 

(2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. 

(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. 

(4) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на 

труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата. 
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(5) Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, 

както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето. 

Чл. 35. Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от 1 юни 

до 14 септември. 

Чл. 36. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или 

самостоятелна организация. 

(2) Целодневната организация се осъществява в отделни възрастови групи. 

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна 

организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите в детската градина. 

Чл. 37. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане 

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

(2) Началният час на сутрешния прием в детска градина е от 7:00 ч. До 8:15ч. Прием на дете след 8.30 

ч. се допуска по уважителни причини и само след предварителна заявка от страна на родителите от 

предходния ден. 

Чл. 38. В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в 

неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват 

и: 

1. условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън; 

2. условия и време за хранене – сутрешна закуска, обяд и две задължителни подкрепителни 

закуски – между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята; 

3. дейности по избор на детето. 

Чл. 39. Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и 

организират деня на детето в предучилищното образование. 

Чл. 40. Организацията на учебния ден за всяка детска група се изготвя от учителите на детската 

група и се утвърждава със заповед на директора. 

Чл. 41.(1) Организацията на учебния ден включва:  

7.00-8.15 – прием на децата 

8.15-8.30 – утринно раздвижване 

8.30-9.00 – закуска 

9.00-10.00 – основна форма /педагогически ситуации/ 

10.00-10.30 – подкрепителна закуска, тоалет 

10.30-11.30 – педагогическа ситуация/ПГ-5 год . и ПГ-6 год/, допълнителни 

форми /игри, разходки, дейност по избор/ и педагогически дейности извън 

регламентираните в детската градина 

11.30-12.30 – обяд 

12.30-15.30 – подготовка за сън, сън 
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15.30-15.45 – закуска 

15.45-16.30 – педагогически ситуации и допълнителни форми 

16.30-18.00 – игри и изпращане на децата 

(2) Организацията на престоя на децата е мобилна и вариативна, съобразена с потребностите на 

децата. 

Чл. 42. (1) В края на деня децата се предават лично на родителите. 

(2) Детето може да бъде предадено на друг член от семейството след предварителна уговорка с 

родителите и писмено подадено заявление. 

(3) Не се допуска предаването на деца: 

1. на родители, лишени от родителски грижи по съдебен път; 

2. на родителите на друго дете от групата (освен когато родителите са дали писмено съгласието си за 

това); 

3. на непълнолетни братя или сестри с изключение на случаите с нотариално заверен документ; 

4. на родители във видимо нетрезво състояние. 

Чл. 43. (1) При предаването на децата на родителите учителят споделя персонална информация за 

социализацията  на детето в групата, относно храненето, участието с организирани занимания и игри, 

комуникацията с другите деца. 

(2) Споделената информация следва да почива на реални факти, да е уважителна към детската 

личност и предполагаща партньорско взаимодействие между педагозите и семейството в интерес на 

детето. 

Чл. 44. Крайният час за напускането на детската градина е 18:30 ч. 

Чл. 45. В случаите на невзети деца след 18:30 ч., учителят търси родителите по телефона, а в 

случаите, когато не ги открива, сигнализира на тел.112 или на Горещия телефон на Община Стара 

Загора. 

Чл. 46. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в 

рамките на 3 последователни астрономически часа на ден. 

(2) Почасовата организация се осъществява само през учебното време. 

(3) В почасовата организация се организира провеждането на основните  форми на педагогическо 

взаимодействие, а ако продължителността на престоя на детето позволява – и допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по 

избор на детето. 

(4) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна организация, като в 

една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой 

деца. 

(5) Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се организират като допълнителна 

услуга по отглеждане на децата. 

Чл.47. (1) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане 

на детето, организирано от родителя и проследяване постиженията на детето от детската градина в 

началото и в края на учебното време. 
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(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна 

година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование. 

Чл. 48. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на 

почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в съответствие 

с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган. 

 

Чл. 49. При заявено желание на родителите /настойниците/ и при възможност на детската градина, 

срещу заплащане на такса, се организират педагогически дейности, които не са дейност на детската 

градина /танци, спорт, художествени дейности и др/. 

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за провеждане на основните форми на 

педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора и съгласно утвърден 

от директора график. 

(3) Дейностите по ал. 1 се организират само за децата, които посещават детската градина, като  група  

се сформира при минимален брой от 12 деца.  

(4) Преподавателите (лицата), осъществяващи допълнителните педагогически дейности, отговарят за 

опазване на живота и здравето на поверените им деца: от приемането, по време на заниманията и  

изпращането им до съответна група. 

(5) Същите са длъжни да спазват всички вътрешно-нормативни документи, регламентиращи 

организацията на дейността в детската градина.      

Чл. 50. (1) В детската градина може да се организират съботни дейности като допълнителна услуга 

по отглеждане на децата по желание на родителите /настойниците/.  

(2) Група се сформира при наличие на минимален брой от 12 деца. 

(3) Дейностите по ал. 1 се предлагат в рамките на 4 астрономически часа - от 09.00 до 13.00 ч. 

(4) Съботните дейности на педагогическо взаимодействие осигуряват: 

-  условия и време за игра и почивка; 

- дейности по избор на детето. 

 

(5) Родителите /настойниците/, желаещи децата им да бъдат отглеждани почасово в съботните дни, 

заявяват желанието си предварително - до сряда включително на текущата седмица чрез подаване  на 

заявление в писмен вид до директора на  детската градина. 

(6) За дейностите по ал. 1 родителите /настойниците/ заплащат такса в размер на 10.00 лева на ден 

съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и  цени на услуги на 

територията на Община Стара Загора. 
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(7) Почасовата съботна дейност за отглеждане се организира само за децата, записани в съответната 

детска градина и се осъществява само при достатъчен брой желаещи. 

Глава пета 

Форми на педагогическо взаимодействие 

Чл. 52. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван 

резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето. 

(2) При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за 

постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5/2016 г. за предучилищното 

образование. 

(3) Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на предучилищното 

образование през учебното и неучебното време. 

Чл. 53. Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява при спазване на Държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование. 

Чл. 54. Педагогическото взаимодействие се: 

 осъществява от квалифицирани учители и с помощта на помощник-възпитателите; 

 организира съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности на децата. 

Чл. 55. Предучилищното образование се реализира със съдействие и партньорство с РЦПППО и с 

родителите. 

Чл. 56. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна 

форма и в допълнителни форми. 

(2) Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата в 

детската градина Програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата. 

Чл. 57. (1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която 

протича предимно под формата на игра. 

(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време и осигуряват постигането на 

очакваните резултати. 

(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се 

осъществява в седмично разпределение. 

(4) Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група 

преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. 

Чл. 58. (1) В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и 

усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за личностното развитие и за 

разнообразяване на живота на детето. 

(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата 

извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. 

(3) Допълнителните форми се организират както в учебно време, така и в неучебно време. 
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(4) Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с програмната 

система, прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с интересите и 

потребностите на децата. 

Глава шеста 

Съдържание на предучилищното образование 

Чл. 59. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява 

физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и 

творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на 

педагогическото взаимодействие. 

Чл. 60. (1) Предучилищното образование създава условия за: 

1. цялостно развитие на детската личност; 

2. придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за 

успешното преминаване на детето към училищното образование. 

(2) Компетентностите, дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и 

социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления: 

1. Български език и литература; 

2. Математика; 

3. Околен свят; 

4. Изобразително изкуство; 

5. Музика; 

6. Конструиране и технологии; 

7. Физическа култура. 

Чл. 61. (1) Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на Програмна 

система като част от стратегията за развитието на детската градина, която е приета с решение на 

педагогическия съвет. 

(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на 

педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

(3) Програмната система:  

1. създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от образователните направления; 

2. отчита спецификата на детската градина и на групите; 

3. съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. 

(4) В програмната система се включват: 

1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

3. тематично разпределение за всяка възрастова група; 
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4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 

 (5) Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и спецификата на 

образователната среда. 

Чл. 62. (1) За постигането на очакваните резултати учителите имат право и носят отговорност за 

избора на подходящи форми, методи и средства за обучение. 

(2) Предпочетените педагогически технологии: 

1. включват приоритетното интерактивни методи и подходи; 

2. използване на съвременни информационни средства; 

3. съответствие с потребностите и интересите на съвременното дете; 

4. насоченост към ангажирано участие на детето; 

5. предлагат възможности за избор на дейност от страна на детето; 

Чл. 63. (1) Учителите самостоятелно подбират теми за реализиране на образователното съдържание. 

(2) Не се допуска избор на теми, които са дискриминиращи по отношение на детето и неговото 

семейство. 

Глава седма 

Проследяване на резултатите от предучилищното образование 

Чл. 64. (1) Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната 

група в началото и в края на учебното време по образователните направления. 

(2) Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се определя от учителите и 

отразява съответствието с очакваните резултати по ДОС за предучилищно образование. 

Чл. 65. (1) Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на 

групата и се отразяват в  портфолиото на детето. 

(2) След изпълнение на процедурата по проследяване на постиженията на децата учителите 

информират индивидуално родителите по подходящ начин. 

 (3) В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие 

между родителите и образователните институции портфолиото им се предава. 

Чл. 66. (1) В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната подготвителна 

група установява готовността на детето за училище. 

(2) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и 

емоционалното му развитие. 

Чл. 67. Проследяването на индивидуалното развитие на детето се осъществява: 

1. като съпоставимост с ДОС за предучилищно образование; 

2. от учителите на детската група; 

3. при спазване на изискванията за организиране на педагогическа диагностика; 

4. в началото на учебната година – входно ниво и в края на учебната година – изходно ниво; 
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5. при необходимост се проследява и междинно ниво; 

6. проследяването се осъществява в съответствие с ДОС за предучилищното образование; 

7. за диагностика се използва избран от учителите инструментариум; 

8. отчитането на резултатите се вписва коректно в съответния раздел на дневника на 

детската група; 

9. получените резултати са база за планиране на образователното съдържание; 

10. индивидуалните постижения на детето могат да бъдат обсъждани по подходящ начин с 

родителите; 

11. не се допуска етикетиране на база констатирани затруднения; 

12. при констатирани затруднения от страна на детето се организира допълнителна 

индивидуална работа, която се вписва в съответния раздел от седмичния план в дневника 

на детската група. 

13. на проследяване подлежи всяко дете независимо по кое време е постъпило в ДГ. 

Чл. 68. (1) Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно образование за 

децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното образование. 

(2) Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на 

съответната учебна година. 

(3) Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с 

очакваните резултати. 

(4) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на 

детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно 

развитие. 

(5) Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в 

удостоверението по ал. 1 са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една 

учебна година. 

(6) Отлагането се извършва не по-късно от 30 май в годината на навършването на 7 години на детето. 

Глава осма 

Такси за посещението на децата в детската градина 

Чл. 69. За отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата в детската градина родителите 

или настойниците заплащат такса в размери, определени от общинския съвет в съответствие със 

Закона за местните данъци и такси и Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Стара Загора. 

Чл. 70. Размерът на таксите се определя с Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на община Стара Загора. 

Чл. 71. Таксата за посещаване на детската градина може да се заплаща с ПОС терминално 

устройство и чрез приложението УЕБ родител на община Стара Загора.  
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Чл. 72. Родители, които имат право да ползват облекчения при плащане на таксата, подават заявление 

до директора и ЗАС. Към заявлението се прилагат всички документи, доказващи съответното 

обстоятелство.  

Чл. 73. Таксата се начислява съобразно присъствените дни на детето за изтеклия месец и в 

съответствие с нормативните документи, регламентиращи тази дейност. 

Чл. 74. Ползването на намалена такса влиза в сила от месеца, следващ подаването на документите за 

преференции. 

Чл. 75. Присъствените дни се изчисляват от учителите на групата според регистрираните присъствия 

на детето в дневника на групата. 

Чл. 76. (1) В последния ден на всеки месец, учителите предоставят на ЗАС информация за 

начисление на таксите за предходния месец. 

(2) За грешно вписана информация, учителят, попълнил данните и удостоверил това с подписа си, 

носи дисциплинарна отговорност. 

Чл. 77. (1) Таксата се заплаща всеки месец от 2-то до 10-то число на текущия месец. 

(2) В детската градина посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко 

време с предварително писмено уведомяване /ЗАЯВЛЕНИЕ/ до директора от родителите или 

настойниците в първия ден на отсъствието. Заявленията на родителите се завеждат във входящия 

дневник на детската градина  и се прилагат в класьори. Директорът осъществява ежемесечен 

мониторинг. При липса на заявления и констатирани несъответствия, отсъствията на детето не се 

извиняват и заплащат като присъствени дни. 

(3) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, 

могат да отсъстват само по здравословни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, 

както и по семейни причини. Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е 

допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите 

в срок, определен от настоящия правилник. Отсъствие на децата от подготвителните групи е 

допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година 

със заповед на министъра на образованието и науката. 

(4) Родителят получава квитанция, доказваща платената такса и има задължението да я пази една 

година за справка при необходимост. 

(5) При неиздължаване на таксите повече от два месеца, децата се отписват от детското заведение. 

(6) При невъзможност (нежелание) на родителите таксата да бъде заплатена, ръководството на ДГ 

подава информация до данъчните власти за предприемане на законови мерки по компетентност 

Глава девета 

Здравно осигуряване. Детски отдих и туризъм 

Чл. 78. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата до медицинско 

обслужване  

Чл. 79. Медицинското обслужване на децата се осъществява от медицинска сестра. 

Чл. 80. (1) Медицинската сестра има следните задължения и отговорности: 

1. извършва сутрешния филтър при приемането на децата, установява здравословното им 

състояние и наличие на опаразитяване в присъствие на родителя. При установяване на признаци на 

заболяване или опаразитяване не приема детето и насочва родителите към личния лекар; 
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2. организира и провежда здравно-профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване 

на рисковите фактори по предварително утвърден със заповед на директора план;  

3. осъществява комуникация с личните лекари на децата с цел установяване на особености в 

здравословното им състояние и редовно извършване на имунизациите; 

4. децата със СОП и/ или хронични заболявания са под специално наблюдение на медицинския 

специалист на детската градина; 

5. периодично провежда антропометрични измервания и ги отразява в здравно – 

профилактичната карта.  

6. води нужната документация за всяко дете и редовно попълва медицинските картони на децата; 

7. ежедневно осъществява контрол на качеството на хранителните продукти и готовата храна; 

8.  ежедневно извършва проверка на хигиенното състояние на групите, коридорите, кухнята и 

проведените дезинфекционни мероприятия, отразява резултатите писмено; 

9.  контролира хигиенните изисквания за поддръжка на дворното пространство и предприема 

необходимите мерки за неговото обезопасяване. 

10.  В дните на отсъствие на медицинската сестра, същите задължения и отговорности се поемат 

от учителите на групите.  

Чл. 81. Медицинската сестра извършва провеждането на профилактични и противоепидемични 

дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания. 

Чл. 82. (1) При заразно заболяване се изолират карантинираните групи и деца. 

(2) Не се допуска участие в общи дейности на детската градина и сливане на групи при обявена 

карантина. 

Чл. 83. (1) Контролът върху изпълнение на задълженията на медицинския специалист в детската 

градина  се осъществява от директора на образователната институция. 

(2) При нарушения от страна на медицинското лице или отказ за изпълнение на поставени от 

директора задачи, директорът писмено информира кмета на общината/района. 

Чл. 84. Детският отдих и туризъм се организират и провеждат от детската градина, самостоятелно 

или въз основа на договор, сключен между директора на детската градина и лице, което има право да 

предоставя съответните услуги, съгласно Наредба за детските и ученически туристически пътувания 

с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование от 27.12.2016 г. 

Чл. 85. Не се допуска организирано излизане на група деца с придружители учител и помощник-

възпитател от детската градина за извършване на различни прояви на туризъм без разрешение на 

директора. Всяко излизане от детското заведение се провежда след получаване на информирано 

съгласие от родителите/настойниците на децата, инструктаж на участниците в проявата и заповед на 

директора. 
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Глава десета 

Организация на детското хранене 

 

Чл. 86. Храненето в Детска градина № 11 „ Загоре“ се регламентира от системата за контрол и 

безопасност на храните (НАССР). 

 

Чл. 87. В детската градина се приготвя храна според изискванията на Наредба № 6 за здравословно 

хранене на децата на възраст от 3 до 7 г. и Наредба № 9 за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в ДЗ и училищата и по рецептурник, одобрен от 

МЗ и изготвен от назначена от Кмета на Община Стара Загора комисия. 

Чл. 88. Приемането на хранителни продукти от фирмата доставчик е задължение на домакина и 

работещите в кухнята на детската градина. 

Чл. 89. Работещите в кухнята носят отговорност за съхранението на продуктите, получени от склада 

до влагането им. 

Чл. 90. Домакинът изработва требвателния лист на база дневна калкулация и го предава на директора 

до обяд. 

Чл. 91. Готвачът отговаря за количеството, качеството, вида и влагането на изписаните продукти. 

Чл. 92. От храната се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса в 

продължение на 48 часа. 

Чл. 93. Храната се разпределя от готвача под контрола на медицинската сестра. 

Чл. 94. Храната се получава в групите по определен график и се разпределя от помощник-

възпитателя. 

Чл. 95. Медицинската сестра и учителите контролират ежедневно разпределянето и консумирането 

на храната. 

Чл. 96. Съобразно изискванията на РЗИ, хранителни продукти, които не са приготвени в кухнята на 

детската градина, се приемат със сертификат от производителя и срок на годност. 

Чл. 97. (1) По време на храненето се ползват необходимите съдове и прибори според възрастта на 

децата, като постепенно се включват  вилица и нож.  

(2) Не се допуска смесване на чисти и мръсни съдове. 

Чл. 98. Родителите се информират ежеседмично за менюто на децата по дни писмено, на специално 

организирано за целта табло. 

Чл. 99. Не е разрешено влизането на външни лица в кухненския блок, включително собствени деца и 

роднини на персонала, както и изнасянето на продукти и готова продукция извън детската градина. 

Изключение за влизането в кухненския блок се прави единствено за директор, домакин, ЗАС и 

медицинския специалист. При проверка от служители на РЗИ, Областна дирекция по безопасност на 

храните, Община Стара Загора и други институции стриктно се спазват правилата за влизане в 

кухненски блок.  

Глава единадесета 
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Участници в предучилищното образование 

Деца 

Чл.100. (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.101. (1) Детска градина №….. осигурява подкрепа за личностно развитие на децата съвместно с 

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

(2) Детска градина № 11 „ Загоре“ самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за: 

 1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

 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. 

Чл.102. (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 работи осигурен от 

РЦПППО  ресурсен учител. 

Чл.103. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват в детската градина. 

Чл.104. (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;  
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 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. 

 (2) Общата подкрепа се осигурява от детската градина и в партньорство с центровете за подкрепа за 

личностно развитие. 

Чл.105. Детска градина №…… създава условия за екипна работа между учителите и другите 

педагогически специалисти, в т.ч. за обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при 

работата им с едни и същи деца с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи. 

Чл.106. (1) Децата се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в 

предучилищното образование, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и състезания за 

деца от предучилищна възраст. 

Родители 

Чл.107. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществяват чрез: 

 индивидуални консултации; 

 родителски срещи;  

 обучения; 

 всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето, го прави необходимо.  

 (2) Средство за връзка със семейството на детето може да бъде телефон,  електронната поща на 

родителите, сайта на детската градина, както профила на групата във Фейсбук. 

Чл.108. Родителите имат следните права: 

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в 

образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към 

общността; 

 2. да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите и с другите педагогически 

специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

 3. да се запознаят с програмната система в детската градина; 

 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, 

които засягат права и интереси на детето; 

 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската 

градини по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им; 

 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина; 

 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина. 
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Чл.109. (1) Родителите имат следните задължения: 

 1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като 

уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето; 

2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и 

развитието им в образованието и спазването на правила на детската група; 

 3. да спазват Правилника за дейността на детската градина, Правилника за вътрешния трудов ред и 

да съдействат за спазването им от страна на детето; 

 4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на 

умения за учене през целия живот; 

 

 5. да участват в родителските срещи и всички мероприятия, организирани от  педагогическите 

специалисти; 

 6. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 

7. да спазват началото и края на присъствения ден в детската градина; 

 8. да изпращат детето си в детската градина здраво, чисто и с удобни дрехи; 

 9. редовно и в срок да заплащат дължимата такса, съгласно утвърдените правила; 

10. Да полагат грижи за децата си в съответствие със Семейния кодекс, със Закона за закрила на 

детето, с Конвенцията на ООН за закрила правата на детето и с изискванията на детската градина; 

11. Да дават добър пример на децата си и ги възпитават в уважение към учителите, помощник- 

възпитателите и другия персонал; 

12. Да оказват помощ и съдействие за хигиенизирането, подобряването, обогатяването и 

поддържането на материалната база; 

13. Да заплащат таксата за детската градина в определения срок. 

14. Да водят и вземат децата си от детската градина съобразно регламентирания в дневния режим час. 

15. Да информират учителите кои лица могат да вземат детето от детската градина. Това става с 

писмена декларация до директора и документ за самоличност на упълномощеното лице, който се 

представя на учителя; 

18. Да не влизат в групите на детската градина, освен при приемане на нови деца, открити моменти, 

празници и родителски срещи. 

19. Да заявяват в писмен вид отсъствието на детето най-късно до предния ден, предхождащ  деня на 

отсъствието; 

20. Да не водят децата си със скъпи украшения, изработени от благородни метали. Ако родителите не 

изпълнят това изискване, персоналът на детската градина не носи отговорност при загубване или 

повреждане; 

21. Да водят децата си здрави и да не носят лекарства в детската градина; 

22. Да осигуряват индивидуални материали за работа с децата; 
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23. Да информират незабавно учителите при промяна на телефонните номера или адреса на 

местоживеене; 

24. Да уведомят директора и учителите кой има право да упражнява родителските права над детето, 

предоставени от съда. Информацията трябва да бъде придружена с всички документи, издадени от 

съда; 

25. Да предават и вземат детето си лично от учителя или помощник – възпитателя; 

26. Да подават заявление до директора на ДГ за извиняване на продължителни отсъствия. Ако след 

изтичане на определения в заявлението срок детето не посещава детската градина, отсъствията не се 

извиняват; 

27. Да напускат детската градина веднага след вземане на детето; 

28. Да се отнасят с уважение към всички педагогически специалисти, работещи в детската градина; 

29. При възникване на проблеми между персонала и родителите, които не могат да бъдат решени от 

тях самите, се информира директора на детската градина и съвместно се полагат необходимите 

усилия, за да се решат. 

Педагогически специалисти  

Чл.110. Директорът на детската градина и учителите, които изпълняват норма преподавателска 

работа, са педагогически специалисти.  

 Чл.111. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива 

на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален 

профил. 

 (2) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили 

висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и 

професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност. 

Чл.112. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в този закон; 

 3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина; 

 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения; 

 5. да повишават квалификацията си; 

 6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

 1. да осъществяват отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата в съответствие с 

ДОС; 

 2. да опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други дейности, 

организирани от институцията; 
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 3. да зачитат правата и достойнството на децата, родителите и другите участници в предучилищното 

образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 

 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие 

на съответната институция и специфичните потребности на децата, с които работят с цел 

подобряване качеството на образованието им; 

5. да изпълняват нормата за преподавателска работа; 

6. да изпълнява решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на контролните органи - 

РУО на МОН и Община Стара Загора; 

8.  да изпълняват стриктно задълженията си по длъжностна характеристика. 

9. да спазват Етичния кодекс на детската градина и Етичния кодекс за работещите с деца. 

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от родителите, административните 

органи и обществеността. 

Чл.113. (1) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за 

образцово изпълнение на задълженията си със заповед на директора на детската градина. 

Чл.114 . При отсъствие на учител от група, директорът определя със заповед заместник на 

отсъстващия титуляр. 

 

Глава дванадесета 

Управление на детската градина 

Чл.115. Орган за управление и контрол на детската градина е директорът, който: 

1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, възпитание и 

социализация в институцията; 

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 

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

регионалното управление на образованието; 

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на ДГ чрез изготвяне на вътрешна оценка на 

качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на 

институцията; 

5. организира и осъществява приемането на децата за предучилищно образование в съответствие 

с наредбата на общинския съвет или с акта на съответния финансиращ орган и определя вида 

на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на 

почасова и самостоятелна организация; 

6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на 

задължително обучение деца от институцията, и с организирането и изпълнението на приема; 

7. подписва документите за преместване на децата, за завършено задължително предучилищно 

образование, за степен на образование; 

8. съхранява  печата на ДГ; 

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява 

свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието; 

11. организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването на 

професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти; 
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12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира 

изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с 

бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на 

работниците и служителите и обществения съвет; 

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и 

контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

16. поощрява и награждава деца, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал за постиженията и изявите им; 

17. налага санкции на учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал; 

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, 

възпитание и труд; 

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. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и 

сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с 

предоставените му правомощия; 

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

Чл.116.  При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от 

определен със заповед заместник-директор или педагогически специалист. 

Чл. 117. (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 и заместник-

директорите без норма на преподавателска работа. 

(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, настоятелството, медицинското лице, което обслужва детската 

градина както и други лица. 

Чл. 118. (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 за дейността на детската градина; 

 4. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

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

групи; 

 6. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

 7. прави предложения на директора за награждаване на деца; 

 8. определя символи и ритуали на ДГ и други отличителни знаци; 
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 9. запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите за неговото изпълнение; 

 10. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на 

усвояване на компетентности от децата и предлага съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати; 

 11. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  

Чл.119. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към 

всяка детска градина се създава обществен съвет. Условията и редът за създаването, устройството и 

дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и 

науката. 

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

контрол на управлението й. 

Чл.120. (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. 121. (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;  

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

нарушения на нормативните актове;  

7. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на ДГ. 

 

Глава тринадесета 
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                                  ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИГНАЛИ И ИНЦИДЕНТИ В ДГ 

Чл. 122. При настъпил инцидент с дете, който засяга живота и здравето му, учителят незабавно 

уведомява директора и медицинското лице, ако е необходима медицинска помощ. 

Чл.123. Директорът и медицинският специалист незабавно уведомяват родителите и предприемат 

мерки за ограничаване страданието на детето. 

Чл.124. При инцидент с дете или учител, при което има пострадал, директорът уведомява кмета на 

община Стара Загора, Дирекция ”Социално подпомагане” и началника на РУО. 

Чл.125. След изясняване на фактите и обстоятелствата - в срок до 24 часа - директорът изпраща до 

началника на РУО писмен доклад за състоянието на пострадалите, размера на настъпилите щети и 

предприетите мерки и действия по уведомяване на родителите и компетентните институции. 

Чл. 126. Жалба, оплакване или сигнал срещу лице от персонала на  детското заведение за оказано 

насилие и/или посегателство върху дете, застрашаващо живота или здравето му, се подава до 

директора. 

Чл. 127. Жалбата, сигналът, оплакването се регистрират във Входящия дневник на детската градина 

като на жалбоподателя се предоставя входящ номер. 

Чл. 128. Жалбата, сигналът,оплакването се разглеждат в срок от 7 дни. 

Чл. 129. При подаване на жалба, сигнал, оплакване, директорът незабавно уведомява кмета на 

община Стара Загора, Дирекция ”Социално подпомагане” и началника на РУО, ако жалбата, 

сигналът, оплакването касаят инцидент с дете или учител, при което има пострадал. 

Чл.130. За разрешаване на случая директорът взема решение и в срок от 7 дни от подаване на 

жалбата, сигнала, оплакването уведомява жалбоподателя. 

Чл.131. В случай на несъгласие с резултата от работата по жалбата, сигнала, оплакването 

жалбоподателят може да обжалва в срок от 7 дни от получаване на отговора. 

Чл.132. В срок от 7 дни от обжалването директорът уведомява жалбоподателя за взето решение. 

Глава четиринадесета 

Информация и документи 

Чл. 133. Документите в системата на предучилищното и училищното образование се създават, 

обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен стандарт за информацията и 

документите – Наредба № 8 от 11.08.2016 г. 

Чл. 134. Документите, издавани или водени от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, се попълват на български книжовен език. 

Чл. 135. (1) Министерството на образованието и науката организира воденето на национална 

електронна информационна система за предучилищното и училищното образование. 

(2) Воденето на националната електронна информационна система по ал. 1 се извършва при условия 

и по ред, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите. 
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(3) Във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини. Обстоятелствата, 

които подлежат на вписване се определят с наредба на общинския съвет. 

Глава петнадесета 

Имущество и финансиране 

Чл. 136. Работещите в детската градина и децата имат право да ползват безпрепятствено и по 

предназначение наличната МТБ. 

Чл. 137. Работещите в детската градина и родителите са длъжни да опазват материалната база на 

детската градина. 

Чл. 138. При допусната повреда виновното поведение се санкционира. 

Чл. 139. (1) Детска градина № 11 „ Загоре“ работи в условията на делегиран бюджет. 

(2) Сградите на детското заведение, както и всички материални активи, са общинска собственост. 

(3) Финансирането на детското заведение се извършва от държавни и местни дейности.  

(4) Бюджетът се формира в началото на всяка финансова година.  

(5) Директорът е отговорен за правилното разходване на средствата, а всички работещи за спазване 

на изискванията за допустими икономии и недопустими разхищения на консумативи, материали и 

средства. 

Чл.140. Допълнителни приходи се осъществяват чрез разработване на образователни проекти, чрез 

отдаване на помещения под наем или чрез дарения. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§  1. Този правилник се изготвя на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.  

§ 2. Правилникът влиза в сила след приемане с решение на педагогическия съвет и утвърждаването 

му със заповед от директора на детското заведение. 

§   3. ПДДГ се актуализира в следните случаи:  

1. в случай на промени в организацията на дейността на детското заведение; 

2. при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се до предучилищното образование; 

3. при възникнала необходимост в хода на прилагането му. 

§ 4. С Правилника, по утвърден график, се запознават педагогическия, непедагогическия персонал и 

родителите. Запознатите удостоверяват това с подписа си. 

§  5. На вниманието на родителската общност Правилникът се предоставя чрез страниците на сайта 

на детското заведение и на първата родителска среща за учебната година.  

§ 6. Указания за изпълнението на Правилника се получават от директора на детската градина. 

§ 7. Контрол по спазване на Правилника се осъществява от Директора  на детската градина. 

Правилникът за дейността на ДГ № 11 „ Загоре“ е приет/актуализиран с решение на педагогическия 

съвет – Протокол № …...............................и утвърден със заповед на директора. 
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Запознати с правилника за дейността на детска градинаа №11 „ Загоре“ 
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