
ДЕТСКА ГРАДИНАУ28”ХРИСТО БОТЕВ“ - ГРАДВАРНА

УТВЪР

( Ели а Вълчева— директор)

ЗаповедN2 61/21.09.2022 г.

ПРАВИЛНИК ЗАДЕЙНОСТТА
на ДетскаградинаN28 „ ХристоБотев“

ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящиятправилниксе издава на основание чл. 28, ал. 1 от Законаза

предучилищнотои училищнотообразование.
Чл. 2. Тозиправилникуреждаустройствотои дейносттана детската градинав

съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилаганетому в условиятана
делигиранбюджет.

Чл. З. Правилникътопределяструктуратаи функциитена ръководствотои
управлениетов ДГ N28” ХристоБотев”, организациятана възпитателно-

образователнатаработа, правата и задълженията на обектаи субектана
възпитателно-образователнияпроцес.

Чл. 4. С настоящия правилник се създават необходимитеусловия и

предпоставкиза реализиранена основните цели на предучилищнотообразование,
произтичащиот ЗПУО, НаредбаNe 5 от 2016 г. за предучилищнотообразование,
както и останалите държавниобразователнистандартипо чл. 22 от ЗПУО, касаещи
организациятаи функциониранетона детската градина.Правилникъте съобразенс

всички подзаконови нормативниактове на национално, регионалнои общинско
ниво касаещи функционирането,развитиетои условиятаи процеситеза тяхното
постигане, и е съобразенс конкретнитеусловияв детската градина.

Чл. 5. Правилникъте задължителен за всички лица, намиращи се на
териториятана ДетскаградинаN28 „ ХристоБотев”— педагогически специалисти
и непедагогически персонал;ръководителина педагогическидейности, които не са
дейностна детската градина;родителии други лица, извършващиепизодични
дейности.

Глава първа
ВОДЕЩИПОСТАНОВКИ И ОРИЕНТИРИ НАДЕЙНОСТТА

Чл. 6. Нашитеценности са:
1. детето и детството;
2. споделената отговорностза всяко дете;
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З.екипност и доверие;
4. професионализъми подкрепа;
5. удовлетворености резултатност.
Чл. 7. От съществено значение за нашия успех е устойчивоторазвитиена

детската градинакато модернапредучилищнаобразователнаинституция.
Чл. 8. Нашитецели са:
1. пълноценна социализация на детето в детската общност;
2. приоритетнонасърчаванена емоционалната интелигентност у детето;
З. гарантиранена равеншанс за всички деца припостъпването им в училище.
4.Възпитаване на комплекс от качества на личността на детето, позволяващи й

да действав обкръжаващатасредасъобразнос екологичните закони, които

съхраняватприродата.
Чл. 9. Нашитеполитики отразяватнашите ценности и целите на дейността.
Чл. 10. Ниеработимв партньорствос родителитеи по начин, койтое открити

гарантиранай-добритеинтересина детето.
Чл. 11.ДетскаградинаN28”ХристоБотев”осигуряванеобходимитеусловияза

личностно ориентиранеи резултатнообоснованпедагогически процес.
Чл. 12. (1) Образованиетокато процес включва обучение,възпитание и

социализация.
(2) Образованиетов ДетскаградинаN28” ХристоБотев”се реализирав

съответствие със следните принципи:
1. образователнаполитика за осигуряванена правото на предучилищно

образованиена всяко дете;
2. ориентираносткъм интересаи мотивацията на детето, към възрастовитеи

социални променив живота му, както и към способносттаму да прилагаусвоените
компетентности на практика;

З.равендостъп до качествено образованиеи приобщаванена всяко дете;
4. равнопоставености недопусканена дискриминацияпри провежданена

предучилищнотообразование;5. запазване и развитиена българскатаобразователнатрадицияв областтана
предучилищнотообразование;6. прозрачностна управлениетои предвидимостна развитиетона детската
градина;

7. партньорствои диалог по въпроситена предучилищнотообразованиес

всички заинтересованистраниза качество на предучилищнотообразование.Чл. 13. Основницели на предучилищнотообразование:1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравственои физическо
развитиеи подкрепана всяко дете в съответствие с вырастга, потребностите,
способноститеи интереситему;2. съхраняванеи утвърждаванена българскатанационална идентичност;

З. придобиванена компетентности, необходимиза успешна личностна
реализацияи активен гражданскиживот в съвременнитеобщности;4. раннооткриванена заложбитеи способноститена всяко дете и насърчаване
на развитиетои реализациятаим;

5. формиранена устойчивинагласи и мотивация за ученепрезцелия живот;6. формиранена толерантности уважениекъм етническата, националната,
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културната, езиковата и религиознатаидентичност на всеки гражданин;
7. формиранена толерантности уважениекъм праватана децата, ученицитеи

хоратас увреждания;8. познаване на националните, европейскитеи световните културниценности и

традиции.
Чл. 14. Детскатаградинапровеждаавтономна образователнаполитика за:
1. непрекъснатоповишаване на качеството на предучилищнотообразование;2. раннодетско развитие;
З.подготовка на детето за училище.
Чл. 15. (1) Предучилищнотообразованиев ДетскаградинаN28” ХристоБотев”

осигурява възпитание, социализиране, обучениеи отглеждане на децата до
постъпването им в първиклас.

(2) Предучилищнотообразованиев ДетскаградинаN28” ХристоБотев”се
осигурявапри:

1. осигуренасредаза ученечрезигра;
2. съобразеностс възрастовитеособеностина детето;
З.гарантиранена цялостно развитиена детето;
4. възможности за опазване нафизическотои психическото здравена детето.
Чл. 16. Предучилищнотообразованиее задължително от учебнатагодина,

която е с начало в годината на навършванена 4-годишна възрастна детето, като
родителитеизбираторганизациятав съответствие с възможностите на детската
градинаиНаредбатана общинскиясъвет за записване, отписване и преместванена
децата в предучилищнотообразование.

Чл. 17. ДетскаградинаN28”ХристоБотев”носи отговорностза:1. създаването на условияза опазването на живота и укрепванездраветона
децата по времена престояим в образователнатаинституция;

2. изпълнението наДОСза предучилищнотообразование;
З. изпълнението на държавнитестандартипо чл. 22 на ЗПУО, отнасящи се до

предучилищнотообразование;4. законосъобразнотоизразходванена бюджетнитесредстваи опазване на
имуществото;5. общатаи допълнителната подкрепа за личностното развитие, която
осигуряваподходяща физическа, психологическа и социална средаза развиване
способноститеи умениятана децата;

6. извършванетона дейностии прояви, които не противоречатна законите в
страната, ограничават правата и свободитена личността или нарушават
образователнияпроцес.

Глава втора
СТАТУТ НА ДЕТСКАТАГРАДИНА

Чл. 18. Детскатаградинае институцияв системата на предучилищнотои
училищнообразование,в която се отглеждат, възпитават, социализирати обучаватдеца от З годишна възрастдо постъпването им в I клас в съответствие с държавния
образователенстандартза предучилищнотообразование.Децата, навършили4
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годишна възраст, подлежат на задължително обучениеи възпитание в детската
градина.Продължаванетона образованиетосе извършвавъз основа на документ/
удостоверение/ за завършенапредучилищнаподготовка.

Чл. 19. ДетскаградинаN28”ХристоБотев”е юридическолице.Чл.20. Адресна детската градинае : гр.Варна,ул.”Среднагора”N245.
Чл. 21. Детскатаградинапритежава:
1. обикновенсобственпечат;
2. банковасметка;
З.Шифърпо Булстат( ЕИК).
Чл. 22. ДетскаградинаN28” ХристоБотев”е общинскадетска градина, с

местно значение и утвърденавторитет.Финансирасе от от делигиранбюджетчрез
общинскиябюджети ползва имоти, които са публично-общинскасобственост.

Чл. 23. Детскатаградина осъществява дейносттаси на принципа на
автономията и в съответствие с нормативнитеактове.

Чл. 24.(1) Детскатаградинасе помещава в специално проектирании построени
за целта сгради, намиращисе в гр.Варна.(2) Всичкисградиотговарятна норматичнитеизисквания зафизическасреда.

(З) Капацитетътна детската градинае 12 групи, разположенив две сгради.
Чл.25. Детскатаградинаима свой собственхимн, койтоизпълнява на всеки

празник.
Чл. 26. Детскаградина N28” ХристоБотев” въз основа на принципа за

автономията и в съответствие с нормативнитеактове:
1. определясвои политики за развитиетоси;
2. уреждаустройствотои дейносттаси в правилникв съответствие със ЗПУО и

подзаконовите актове по прилаганетому;
З.избираорганизацията, методите и средстватана обучениеза осигуряванена

качествено образование;4. определясвои символи и ритуали в съответствие с принципите на
националната идентичност и култура, както и свое униформенооблеклои други
отличителнизнаци;

5. участвав национални и международнипрограмии проекти, подпомагащи
дейносттай;

Чл. 27. (1) В ДетскаградинаN28”ХристоБотев”официаленезик е българският.(2) Детскатаградинасъздава условияза усвояванетона книжовния българскиезик.
(З) За деца, за които българскиятезик не е майчин, се създават допълнителни

условияза усвояванетому с цел подпомагане на образователнатаинтеграцияпри
условияи по ред, определенив държавнияобразователенстандартза усвояването
на българскиякнижовен език.

Глава трета
ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА

Чл. 28. Постъпванетона децата в детската градинастава по желание и по изборна родителитеили настойниците.
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Чл. 29. (1) Децата, които навършватЗ години през текущатакалендарна
година, участватв централизиранотокласиране

за първавъзрастовагрупа. Те
постъпват в детскатаградинане по-раноот

15 септемврина годината, в която

навършваттригодишнавъзраст.
(2) Директорътна детската градинаобявявасвободнитеместа за всяка

възрастовагрупав електроннатасистема, както и на сайтана ДГ.
(З) Всички деца, кандидатстващиза приемв детскатаградинасе регистрират

в

електроннатасистема за приемна ОбщинаВарнаили чрезлинк качен на сайтана

дг.(4) Процедуратапо подаване на заявленията за участиев електронното
класиранесе регламентирас Правилатаза приемв общинскитедетски градини,
оповестени в сайтана ОбщинаВарна-на страницатаза електронниярегистър

за

прием.
Чл. 30.(1) Родителите/ настойницитеподават заявление за участие в

електроннатасистема по образец.
(2) Подаванетона заявлението се извършва:
- по електроненпът;
- на място в детскатаградинапридиректораили упълномощеноот него лице;

(З) Даннитеот завлението се въвеждат в електроннатасистема от директора
или упълномощеноот него лице, в присъствиетона родителя/настойника.

(4) На родителите/ настойницитесе предоставяиндивидуаленрегистрационен
номерот електроннатасистема, с който се участвав класирането

за прием.
(5) Всяко дете има правосамо на една регистрацияв системата, по един от

двата начина, посочени в
чл.З0, ал.2.

(6) Регистрациятасе извършвав периодитеот време, посочени в Графиказа

приемв общинскитедетски градини.
(7) Даннитена родителитеи децата, посочени в заявленията са лични по

смисъла на ЗЗЛДи Регламент(ЕС) 2016/ 679 на Европейскияпарламенти на

Съвета и като такива, могат да бъдатползвани единствено за нуждитена

електроннотокласиранена приема.
(8) Родителите/ настойницитеимат право да посочат до 7(седем) детски

градини(желания) в заявлението за участиев приемчрезелектронната
система.

(9) Класиранетосе извършва в срокове, определениот етапите, посочени в

Правилатаза прием в детските градини, а резултатитесе публикуватв

електронниярегистърза класиранеи на информационнитетабла на детската

градина.(10) Заостаналите възрастовигрупизаявленията се подават целогодишно, като

за 4, 5 и 6 годишните се изисква Удостоверениеза преместванеот ДГ.
Чл. 31. (1) Постъпването на децата в детската градинасе осъществява

целогодишнои приналичие на свободниместа.
(2) Приемътна децата се организираот директорана детската градинаи в

съответствие с Наредбана Общинскиясъвет за записване, отписване и

преместванена деца в общинскитедетски градинина териториятана Община
Варна.(З) Информациятаза условиятана работа, процедуратапо приема и

необходимитедокументиза постъпване на дете в детската градина, родителите
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получаватот директорав определенитеприемнидни, на определенитеза целта
места в двете сградии на сайтана ДГ.

(4) За приеманена дете в детската градинародителитепредставятследните
документи:

• Попълненозаявление за записване по образец.
Лична картана родителяза сверяванена данните.
Копиеот удостоверениеза ражданена детето.
Документи, удостоверяващиобстоятелствапо „Критерии”, чл.56 от

Наредбана Общинскисъвет Варназа условиятаи редаза записване,
отписване и преместванена деца.
Служебнабележкаот работодател,която съдържаизх.м, наименование
на фирматаили учреждението, назначение на длъжност, булстат,
печат и подпис, заверениот работодателя.За самоосигуряващисе
родители- данъчна декларация, заверенаот НАП. Заработещив други
страни- легализиранпреводна документза работа.копия от удостоверенияза ражданена децата - близнаци.

• Копие на ТЕЛК и НЕЛК, съгласно Наредбатаза медицинската
експертиза.

• копие от акт за смъртна родителя/ родителите.
• копия от удостоверенияза ражданена децата. За живеещите на

семейни начала удостоверениеот районнатаадминистрациязапостоянен/ настоящ адресна двамата родителии децата.
• Представятсе документиот Държавнатаагенция за закрилана детето,

съгласно Законаза закрилана детето.(5) Информациятаза приетитедеца се оповестява публичнов сайта на
ОбщинаВарнаи чрезсайтана детското заведение.

(6) Следкато детето е приетов ДГ, родителятв указанитев Графикана
дейноститесрокове/ срокзаписва детето.

(7) Следкато детето е приетов ДГ, родителитеподготвят медицински
документи, в съответствие сНаредбаN23/ 05.02.2007г. на МЗ.

(8) Акоима дете, прикоето са отложени имунизациитедо З мес. се изисква
становище от личен лекар.Акодетето няма такова, се изисква становище от
РЗИ - Варна.(9) Приотлагане на имунизацияна дете над З месеца, родителитеподават
искане в деловодството на РЗИ-Варна.(10) Директорътили упълномощенолице на детската градина, отразява
записаното дете в електроннатасистема.

Чл. 32. Заотказ от постъпването на детето в Детскаградина„ХристоБотев”'се смята:
1. Ако детето е прието, но не е записано в указанитев Графиканадейноститесрокове, то отпада от класирането.2. Непостъпилов детската групадете до 15 октомврина текущатагодинабезда са оповестени уважителни причиниза това;
З. Отсъствиетона дете в продължениена повече от 30 дни безда са

оповестени уважителнипричиниза това;
Чл. 33. По преценкана родителяи/ или приналичие на свободниместа децата
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може да постъпят в детската градинаи при навършени2 години към началото на

учебнатагодина на постъпването.
Чл. 34. (1) Детскатаградинапредоставяобщаи допълнителна подкрепаза

личностно развитие, която осигуряваподходяща физическа,психологическа и
социална средаза развитиена способноститеи умениятана децата. Подкрепата
за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните
образователнипотребностина всяко дете.

(2) В група в детската градинамогат да се обучаватдо З деца със специални

образователнипотребности.(З) В случаите, когато на териториятана населеното място няма другагрупа,
която да осигурявасъщия вид обучение,броятна децата в конкретнатагрупаможе
да бъдепо голям от посочения в ал. 2 след разрешениена началника на
регионалнотоуправлениена образованието.Предложениятаза увеличаванена
брояна децата се правятот екипа за подкрепана личностното развитиев детската
градина, когато има формирантакъв.

Чл. 35. (1) Допълнителнатаподкрепаза деца със СОП в детската градинасе
предоставявъз основа на оценката на индивидуалнитепотребности,която се
извършваот ЕПЛР в детската градина.
(2) ЕПЛР в детската градинасе създава със заповед на директораи извършва

наблюдениеи оценка за развитиена всеки конкретенслучай.(З) ЕПЛР в детската градинаизготвя и реализираплан за подкрепана всяко
дете.

Чл. 36. Броятна групитеи броятна децата в групасе определятот директора
на детската градинаслед съгласуванес педагогическия съвет в съответствие с

държавнияобразователенстандарт за финансиранетона институциите в
системата на предучилищнотои училищнотообразованиеи с държавния
образователенстандарт за физическатасреда и информационнотои
библиотечнотоосигуряванена детските градини, училищатаи центроветеза
подкрепаза личностно развитие.

Чл. 37. (1) Ежедневнотоприсъствиена децата във втора, третаи четвъртагрупа
е задължително.

(2) Ежедневнотоприсъствие на децата се отчита от учителите чрез
регистриранена отсъствията в съответния разделот дневника на детската група.

Чл. 38. (1) Отсъствията по уважителни причини се удостоверяватот
родителитечрез представенамедицинска бележкаили заявление за отсъствие по
семейнипричинипо образецна детската градина, качено на сайтанаДГ.(2) Отсъствиятана децата от задължителна предучилищнагрупа по ал. 1 по
семейни причини през учебновремее допустимо за не повече от 10 дни за
съответната учебнагодина, само с предварителноподадено до директораписмено
заявление за отсъствие, регистриранов дневника за входяща кореспонденцияна
детската градина. Учителите на групата изготвят ежемесечна справка за
използваните и оставащите дни по ал. 2 за учебнатагодина.

(З) За отсъствието на децата за периодана регламентиранитеваканции не се
изисква представянетона документипо ал. 1.

Чл. 39. (1) Деца, приетив детската градина, постъпват от 15.09. до 15.10. за
всяка учебнагодина или по друговреме, определенов Наредбатана общинския
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съвет.
(2) Заотказ от постъпването на детето в детскаградинаN98 „ ХристоБотев”, се

смята:
1. Незаписанодете в срокот една седмицаслед оповестяване на резултатитепо

приемаза съответната възрастовагрупа.
2. Непостъпилов детскатагрупадете от15.09 до 15.10 на текущатагодина, без

да са оповестени уважителнипричиниза това.

З. Отсъствиена дете повече от два месеца, безда са оповестени уважителни
причиниза това.4. В случаитепо т.

1, 2 и З имената на детето се заличават от списъчния състав

на детската групаи в информационнатасистема НЕИСПУО по определенред.
5. Случаитепо т. 2 и т. З не се отнасят за децата от задължителна

предучилищнагрупа.В тези случаисе спазва Механизъмза съвместна работана
институциитепо обхващанеи задържанев образователнатасистема на деца и

ученицив задължителнапредучилищнаи училищнавъзраст,
като се информира

председателятна Екипа и се предприематсъответните мерки, регламентиранив

ТИС М 100.
Чл.40. Припостъпване на децата в детска градинаN28 „ ХристоБотев”

родителите/ настойниците:
1. са длъжни да уведомятмедицинския специалист и учителитеза специфични

здравословнипроблемии особеностив поведението и развитиетона детето, както

и да представяткопие на всички документи, съдържащи информацияза

здравословнотосъстояние и социалното положение на детето, както и други
документи, които имат отношение към обучениетона детето;

2. предоставятподробниданни за връзкапри необходимост
— адрес, личен

телефоненномери телефоненномери име на личния лекарна детето;
З. припромянана адреси телефон,своевременноуведомятдетската

градина, а

при промянав семейнотоположение, касаещо попечителството на детето,

представятнеобходимитедокументи.
Чл. 41. Процедуратапо безпроблемнаадаптация на новопостьпилите деца

включва: запознаване на децата с учителите и обстановкатав групата,

предварителниконсултативнисрещи на родителитес педагогическите
специалистина детскатагрупа.

Чл. 42. (1) По желание, родителитемогат да преместватдетето си в друга
детска градинаили училище, които осъществяват предучилищнообразование
презвремена цялата учебнагодина.(2) Преместванетосе осъществява след писмено изразеножелание на

родителя.
(З) Следиздаване на удостоверениеза преместване, директорътотразявав

НЕИСПУО преместванетона детето, включено в списъка на подлежащите на

задължителнопредучилищнообучение.
Чл. 43. Преместванетона деца от задължително предучилищнообразованиесе

извършваприспазване на следните условияи ред:
1. подаване на писмено заявление от родителитесъгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

до директорана приемащатадетска градина;
2. до триработнидни от получаванена заявлението директорътна приемащата
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детска градинапотвърждавапредродителявъзможностга за записването на детето
и уведомяваписмено директорана детската градина/ училището, в което детето се
е обучавалои му предоставякопие на заявлението по т. 1 ;

З. до пет работнидни от получаванена информациятапо т. 1 директорътна
детската градина, в което се е обучавалодетето, издава удостоверениеза
преместванеи го предоставяна директорана приемащатадетска градина;

4. директорътна приемащатадетска градинаписмено информирадиректорана
детската градина, от което идва детето и отразяваинформациятав НЕИСПУО;

5. след издаване на удостоверениеза преместване, директорътуведомява
писмено общинскатаадминистрация, където детето е включено в списъка на
подлежащите на задължително обучениедо 16 — годишна възраст.

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯНА УЧЕБНОТО И НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Чл. 44. (1) Предучилищнотообразованиесе организирав учебнигодини.(2) Учебнатагодина в предучилищнотообразованиезапочва на 15 септемврии
е с продължителност12 месеца. В случайче 15 септемврие почивен ден, тя
започва на първияследващработенден.

(З) Учебнатагодина включва учебнои неучебновреме.
(4) Неучебнотовремее времетобезпедагогически ситуациипо образователни

направления, както и времетоизвън учебнитедни.
(5) В учебнотовремесе организираткакто основна, така и допълнителни

формина педагогическо взаимодействие, а в неучебнотовремебезпедагогически
ситуации

— само допълнителни форми.
Чл. 45. (1) Учебнотовремепрезучебнатагодина е в периодаот 15 септември

до З1 майна следващата календарнагодина.
(2) Учебнотовремесе организирав учебниседмици и в учебнидни.(З) Учебнатаседмица е с продължителностпет учебнидни и съвпада с

работнатаседмица.
(4) В случайна разместванена почивните дни презгодината на основание чл.

154, ал. 2 от Кодексана трудаобявенитепочивни дни са неучебни,съответно
обявенитеработнидни са учебниза децата.(5) Учебният ден включва основните и допълнителните формина
педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни
дейностипо изборна детето.

Чл. 46.Неучебнотовремебезосновни формина педагогическо взаимодействие
е в периодаот 1 юни до 14 септември.

Чл. 47. (1) Предучилищнотообразованиесе осъществява при целодневна,
полудневна, почасова или самостоятелна организация.(2) Целодневнатаи полудневната организациясе осъществява в отделни
възрастовигрупи.

(З) Почасоватаорганизациясе осъществява за отделно дете в групите за

целодневна или полудневна организация, а самостоятелната — за отделно дете
извън групитев ДетскаградинаN98” ХристоБотев”следодобрениеот експертната
комисия в регионалнотоуправлениепо образование.
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Чл.48.(1) Целодневнатаорганизацияосигурява възпитание, социализация,

обучениеи отглеждане на децата в рамкитена 12 астрономическичаса на ден през
учебнатагодина.

(2) Началният час на сутрешнияприем в детска градина е 07:00 часа, а

крайниятчас на изпращанена децата е 19:00 часа. В условияна епидемиологична
обстановкаприеманетои изпращанетона децата е съгласно регламентиранграфик.

(З) Сутрешниятприеме от 07:00 до 08:30 часа, след което входните вратисе
заключват и деца не се приематза деня.

Чл. 49. (1) Припредаванетона децата от родителите, по времена сутрешния
прием, се осъществява прегледна здравословнотосъстояние на децата от учителя
на групатаили медицинската сестра.

(2) В детската групане се допускатболнии недоизлекуванидеца.
(З) В детската група не се приематлекарствапод какъвто и да е предлогс

изключение на такива за поддържащатерапия.
(4) В детската групане се допускатдеца:
1. с мобилниустройства,както и тяхното използване от детето;
2. със златни накити или други скъпи предмети.Детскатаградинане носи

отговорностза съхранениетоим дорикогато са внесени незабелязано;
З.носещи предмети, които могат да представляватзаплаха за живота и здравето

на самото дете или на останалите деца в групата.
Чл. 50. В целодневната организацияв учебнотовремесе редуватосновна и

допълнителни, а в неучебнотовреме— само допълнителни формина педагогическо
взаимодействие, като се осигурявати:

1. условияи времеза игра, почивка, включително следобеденсън;
2. условияи времеза хранене

—

сутрешназакуска, обяди две задължителни
подкрепителнизакуски

— между сутрешнатазакускаи обядаи между обядаи
вечерята;

З.дейностипо изборна детето.Чл.51. Учителитев групатаопределятредуванетона формитена педагогическо
взаимодействиеи организиратденя на детето в предучилищнотообразование.

Чл. 52. Организациятана учебнияден за всяка възрастовагрупасе изготвя от

учителитеи се утвърждавасъс заповед на директора.
Чл. 53. Дневниятрежимна децата включва:

ДНЕВЕНРЕЖИМ
НА ЦЕЛОДНЕВНАОРГАНИЗАЦИЯВ УЧЕБНО ВРЕМЕ

Часови
инте вал

8:30 - 9:00
9:00 - 10:00

от 15.09.2022 до 31.05.2023 г.
на 1 и 11 г па

Основнии допълнителни формина педагогическо
взаимодействие

Приемна децата, дейностипо изборна децата;
У инно аздвижване ( ае обика, музикалнии и ид .);

Подготовказа закускаи зак ска;
Педагогическиситуации;
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-10:30

12:30 -13:00
13:00 -15:00
15:00 -15:30
15:30 -16:00

16:00 -17:00

Подготовказа закускаи подкрепителназакуска;
Дейностипо избо на децата; и и на от ито;
Подготовказа обяди обяд;
Тоалети подготовка за сън;
Следобеденсън;
Подготовказа закускаи зак ска;
-Педагогическаситуация;
-Допълнителнио ми на педагогическо взаимодействие;
Образователнидейностиизвън стандарта, избраниот

одителите;
Заниманияпо избор, изпращане.

ДНЕВЕНРЕЖИМ
НА ЦЕЛОДНЕВНАОРГАНИЗАЦИЯВ УЧЕБНО ВРЕМЕ

Часови
инте вал

9:00 -10:30
10:30 - 10:45
10:35— 12:00
12:00 - 12:30

13:00 -15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00

16:45 - 18:00

от 15.09.2022 до 31.05.2023 г.
на 111 г па

Основнии допълнителни формина педагогическо
взаимодействие

Приемна децата,дейностипо изборна децата;
У инно аздвижване ае обика, икалнии и ид .

Подготовказа зак ска и за ска;
Педагогическиситуации;
Подготовказа за ска и под епителна зак ска;

Дейностипо избо на децата; и и на от ито;
Подготовказа обяди обяд;
Тоалети подготовка за сън;

Следобеденсън;
Подготовказа зак ска и зак ска;
Педагогическиси ации ;
Допълнителнио ми на педагогическо взаимодействие;
Образователнидейностиизвън стандарта, избраниот

одителите;
Заниманияпо избор, изпращане.
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ДНЕВЕНРЕЖИМ
НА ЦЕЛОДНЕВНАОРГАНИЗАЦИЯВ УЧЕБНО ВРЕМЕ

: —9:00

10:30 - 10:45

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

Часови
инте вал

9:00 - 10:30

16:45 - 18:00

от 15.09.2022 до 31.05.2023 г.
на па

Основнии допълнителни формина педагогическо
взаимодействие

Приемна децата,дейностипо изборна децата;
Утриннораздвижване( аеробика,музикалниигрии др.);

Подготовказа закускаи закуска;

Педагогическиситуации;

Подготовказа закускаи подкрепителназакуска;

Дейностипоизборна децата;игрина открито;

Подготовказа обяди обяд;
Тоалети подготовка за сън;

Следобеденсън;

Подготовказа закускаи закуска;

Педагогическиситуации
•

Допълнителниформина педагогическо взаимодействие;

Образователнидейностиизвън стандарта, избраниот
одителите;
Заниманияпо избор, изпращане.
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ДНЕВЕНРЕЖИМ

НА ЦЕЛОДНЕВНАОРГАНИЗАЦИЯВ НЕУЧЕБНОВРЕМЕ

Часови
инте

8:30

9:00

вал

— 9:00

-10:15

10:15 - 10:35

11:40 - 13:00

13:00 -15:30

15:30 -16:00

16:00 - 19:00

от 01.06.2023 до 14.09.2023 г.

Основнии допълнителни формина педагогическо
взаимодействие
Приемна децата,дейностипо изборна децата;

Утриннораздвижване-(музикални игри, подражателни
движения, ае обика, подвижни и и);

Подготовказа закускаи закуска;

Допълнителниформина педагогическовзаимодействие;

Подготовказа закускаи подкрепителназакуска;

Дейностипо изборна децата; игрина открито;

Подготовказа обяди обяд( и измиване на крачетатапрезлетния
период);

Следобеденсън;

Подготовказа закускаи закуска;

Дейностипоизборна детето; игрина открито;изпращанена
децата.

Чл. 54. (1) Ежедневниятминимален престойна децата на открито е

задължителен при температурана въздухане по-ниска от 0 градуса.
(2) Децатане се извеждат навън присилен вятър

и/ или дъжд.
(З) Приемъти предаванетона децата може да се осъществява и на дворана

детската градина, при подходяща температураи суховремепрезвсички сезони на

годината.
(4) Презлетния период организациятана учебнияден се осъществява

преобладаващона открито.
Чл. 55. (1) В краяна деня децата се предаватлично на родителите.
(2) Дететоможе да бъдепредаденона другчлен от семействотослед писмена

стр. 13



информацияот родителя.
(З) Не се допускапредаванетона деца на:
1. родители, лишени от родителскигрижипо съдебенпът;
2. родителитена друго дете от групата(освен когато родителитеса дали

писмено съгласието си за това);

З.непълнолетни братяи сестри;4. родителивъв видимо нетрезвосъстояние.
Чл. 56. (1) Припредаванетона децата на родителитеучителят споделя

персоналнаинформацияза престояна детето в групата, относно храненето,

участиетов обучениетои в организиранизанимания и игри, комуникациятас

другитедеца и индивидуалниянапредъкна детето.(2) Споделенатаинформацияследва да почива на реалнифакти, да е

уважителнакъм детската личност и предполагащапартньорсковзаимодействие
междупедагогическитеспециалисти и семействотов интересна детето.

Чл. 57. След18.30 ч. децата се предаватна родителитеот дежурнитеучители.
(2) Порадиспецификатана работапрезлетния периодняма дежурнигрупи.

Всеки учител лично приемаи предавадетето на родителите.
(З) В дежурнитегрупи с децата работятпо графикучителитена детските

групи
- дежурниучители.
Дежурнитеучителиносят отговорностза:

Здраветои живота на децата;

Приеманетои предаванетоим на родителите;
Коректнотопрепредаванена информацияот и към учителите
на групатаза всяко дете.

Чл. 58. Крайниятчас за напусканетона детската градинае
19.00 ч. В случаите

на невзети деца след крайниячас на изпращанена децата и неуведомяванеза
закъснение от родителя/ настойника, дежурниятучител търси съдействиетона

телефон112 или социалния работникангажиранв екипа към детската градинапо
ПостановлениеN2 100 на МС от 8.06.2018 г. за създаване и функциониранена

Механизъм за съвместна работана институциитепо обхващане, включване и

предотвратяванена отпадането от образователнатасистема на деца и ученицив

задължителнапредучилищнаи училищнавъзраст.
Чл. 59. Полудневнатаорганизацияосигурява възпитание, социализация,

обучениеи отглеждане на децата в рамкитена 6 последователни астрономически7.30/ 8.00 ичаса на ден преди обядпрез учебнатагодина с начален час

изпращанена децата в
13.30/ 14.00 ч.

Чл. 60. В полудневнаорганизацияв учебнотовремесе редуватосновна и

допълнителни, а в неучебнотовреме— само допълнителни формина педагогическо
взаимодействие, като се осигурявати:

1. условияи времеза играи почивка;
2. условияи времеза закуска;
З.дейностипо изборна детето.
Чл. 61. Учителите в групата определят редуванетона формитена

педагогическовзаимодействиеи организиратденя на детето в предучилищното
образование.
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Чл. 62. (1) Почасоватаорганизацияосигурявавъзпитание, социализация,
обучениеи отглеждане в рамкитена З последователни астрономическичаса на
ден.

(2) Почасоватаорганизациясе осъществява само презучебнотовреме.
(З) В почасовата организация се организира основна форма, а ако

продължителносттана престояна детето позволява — и допълнителни формина
педагогическо взаимодействие, като се осигуряватусловия и времеза игра,
почивка и дейностипо изборна детето.(4) Почасоватаорганизациясе осъществява заедно с децата в група за

целодневна или за полудневнаорганизация, като в една групаможе да се включват
не повече от 2 деца на почасова организациянад максималния бройдеца.(5) Почасоватаорганизацияне се отнася до дейностите, които се организират
като допълнителна услугапо отглеждане на децата.

Чл. 63. (1) Самостоятелнатаорганизациявключва възпитание, социализация,
обучениеи отглеждане на детето, организираноот родителяи проследяване
постиженията на детето от детската градинав началото и в краяна учебното
време.

(2) Самостоятелнатаорганизациясе провеждапо заявено желание на родителя
за съответната учебнагодина и след одобрениеот експертнатакомисия в

регионалнотоуправлениепо образование.(З) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. декларация, съдържащаданни за детето и родителите

—

тритеимена, ЕГН,
постоянен и настоящ адрес;при подаването й се представяторигиналътна акта за

ражданена детето и лична картана родителитеза проверкана декларираните
данни;

2. декларацияза наличие на средаза ученечрезигра, съобразенас възрастовите
особеностии гарантиращацялостното развитиена детето, както и за опазване на

физическотои психическото му здравеи благополучие;
З.програмаза развитиена детето, която задължително съдържа:

• избраниметодики и подходи, съобразенис възрастта, индивидуалните
потребностии интереситена детето и гарантиращипостигането на
целите по чл. 5 от ЗПУО;
примерноразпределениена теми за постигане на компетентностите за

съответната възрастовагрупа;
списък на избранитепознавателни книжки и учебнипомагала.(4) Експертнатакомисия в едномесечен срок от подаване на заявлението и

анализ на документитеодобряваили отказва да одобривключването на детето в
самостоятелна организация.

(5) Експертнатакомисия отказва да одобривключването в самостоятелна
организация, когато:

1. не са представенинякои от документитепо ал. З;2. не е осигуренасреда за учене чрез игра, съобразенас възрастовите
особеностии гарантиращацялостното развитиена детето, както и за опазване на
физическотои психическото му здравеи благополучие;З.представенатапрограмане гарантирапостигането на някоя от целите по чл. 5

от ЗПУО;
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4. избранитеметодики и подходи не са съобразенис възрастта, индивидуалните
потребностии интереситена детето.

(6) За установяванена верносттана деклариранитеобстоятелстваекспертната
комисия може да извършвапроверкина място.

(7) Експертнатакомисия може да провеждасъбеседванес детето и с

родителитепредивземането на решениетопо ал. 4.
(8) Постиженията на детето, възпитавано, социализирано, обучаванои

отглеждано при самостоятелна организация, се определятот учители в детската
градинав началото и в краяна учебнотовреме.

(9) За провежданена дейносттапо установяванена постиженията на детето,
родителитеосигуряватприсъствиетому в определенот детската градиначас.

(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което в краяна учебното
времене постига очакваните резултати, от следващата учебнагодина се включва в
целодневна, полудневнаили почасова организацияна предучилищнообразование
по изборна родителите.

Чл. 64. Видътна организациятана всяка група в детската градинаили за

отделно дете в случаитена почасова и самостоятелна организациясе определяот
директорана детската градинав съответствие с желанието на родителитеслед
съгласуванес финансиращияорган.

Чл. 65. (1) Съобразноочакваните резултатипо образователнитенаправленияпо
чл. 28, ал. 2 от НаредбаN2 5 от 2016 г. за предучилищнотообразованиепо времена
учебнатагодина децата може да участват в организиранипрояви, изяви и

мероприятияи организиранода посещават природни обекти, обществени,
културнии научниинституции, които посещения не са предметна урежданеот чл.
79, ал. 5 от Законаза туризма(Наредбата за детските и ученическитетуристически
пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование), като провежданетоим се

контролираот директора.
(2) За провежданена организиранопосещение учителят/лите на група/и или

другпедагогически специалист предварително бройчасове в зависимост
от съответния случай(празник или проява) и ги разпределятв годишното
тематично разпределениепо съответното тематично направление.

(З) Организаторътна посещението писмено информирачрездоклад директора
на детската градина7 дни предиорганизиранотопосещение. В доклада се посочва:
място на провеждане, бройдеца и от кои групище вземат участие, начален-краен
час с включено времеза придвижване, ръководители, придружители, условия за
безопаснопридвижване.Прояватасе провеждаслед разрешениена директора.(4) Посещениетои/или участиетов прояви, изяви и мероприятия, организирани
от други институциии провежданив населеното място на детската градина, се

разрешаватот директорана детската градинапо редаи начина, определенив ал. З.

(5) За всички дейностипо организираноизвеждане на децата от населеното
място се изисква информиранописмено съгласие на родителите.(6) Родителитесе уведомяватна родителскасрещаот учителя — ръководителза
организиранотоизвеждане на децата от населеното място — минимум I месец
предипровежданена екскурзията.В същия срок, чрездекларациясе получава
информиранописмено съгласие на родител/настойник.
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(7) Всички дейности, организираниизвън населеното място, се провеждатслед

разрешениена директора.Провежданетосе контролираот директора.

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯНАПРЕДУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ

Чл. 66. Предучилищнотообразованиеполага основите за ученепрез целия
живот, като осигурявафизическото, познавателното, езиковото, духовно-
нравственото, социалното, емоционалното и творческоторазвитиена децата,

отчитайкизначението на игратав процесана педагогическотовзаимодействие.
Чл. 67. (1) Предучилищнотообразованиев ДГ N28 „ХристоБотев”се

организирав груписпоредвъзрасттана децата, както следва:
1. трипърви;
2. три втори;
З. тритрети;
4. тричетвърти.

(2) Предучилищнотообразованиеможе да се организираи в разновъзрастови
групи(през летен период).

(З) Сформиранетона групите по ал. 1 и 2 се определяв съответствие с

държавнияобразователенстандартза предучилищнотообразование.
(4) Когато в детската градинаса записани деца с различнаетническа

принадлежностот една и съща възраст, не се допускаобособяванетоим в групипо
ал. 1 въз основа на етническата им принадлежност.

Чл. 68. Предучилищнотообразованиее задължителнотри години преди
постъпването на детето в първиклас, но не по-раноот годината, в която детето

навършва4 години.
Чл. 69. Приемътна деца, непосещавали детската градина, във втора, третаи

четвъртаподготвителнигрупи се осъществява съгласно разпоредбитена чл. 39 от

настоящия правилник.
Чл. 70. (1) Детскитеградинив системата наМинистерствотона образованието

и науката предоставятежемесечно по служебенред чрезМинистерствотона

образованиетои наукатана Агенциятаза социално подпомагане информацияза:

1. допуснатитеотсъствия повече от З дни на всяко дете, посещаващо групаза

предучилищнообразование,за които няма уважителнипричини, съгласно чл. 10 от

НаредбаN2 5 от 2016 г. за предучилищнотообразование;
2. информацияза записаните деца в групитена задължителнопредучилищното

образование.(2) Информациятапо ал. 2 се предоставядо 4-о число на следващия месец по

електроненпът от Министерствотона образованиетои наукатана Агенциятаза
социално подпомагане.

Чл. 71. (1) Отлаганетона дете от постъпване в първиклас става не по-късно от
30 юни на всяка календарнагодина на основание на протоколот лекарска
консултативнакомисия, на удостоверениетоза задължително предучилищно
образованиес препоръкиза включването на детето в допълнителнаподкрепаза
личностно развитиеи/или на други документи с информацияза детето,
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включително от изследвания и консултации, след събеседванес родителяи след
извършеноот регионалнияекип наблюдениена детето.

(2) Регионалниятекип за подкрепаза личностно развитиена децата със
специални образователнипотребностиотлага по обективни причини от

задължително обучениев първиклас, но за не повече от една учебнагодина, деца
със специални образователнипотребностислед подадено заявление от родителя,
когато здравословнотосъстояние и/или индивидуалнитепотребностина детето не
позволяват постъпване в първиклас.

(З) В случайна отлагане по обективнипричиниот задължително обучениев

първи клас по предложениена регионалнияекип за подкрепаза личностно

развитие на децата със специални образователнипотребностиза детето в
подготвителната групав детската градинасе осигурявадопълнителна подкрепаза
личностно развитиесъобразноиндивидуалнитемупотребности.

Чл. 72. Следписмено изразеножелание от странана родителите5-годишните
деца могат да бъдатподготвяни за постъпване в първи клас на 6 години и при
следните условия:

1. Решениетона родителитее окончателно и не подлежи на промяна.
2. Родителитеинформиратлично директорана детската градиназа това свое

решениене по-късно от 1 мартна предходнатаучебнагодина (преди постъпването
му в третавъзрастовагрупа).

З. Решениетона родителитеза по-раннотопостљпване на дете в първи клас
следва да е аргументиранов интересна детето и обсъденос учителитена групата.

Чл. 73. В ДетскаградинаN28” ХристоБотев”се ползват познавателни книжки
и учебнипомагала.

Чл. 74. (1) Познавателнатакнижка е произведение, създадено в резултатна
творческадейност, което е одобреноот министърана образованиетои наукатаза
осигуряванена предучилищнотообразование.(2) Познавателнатакнижка е дидактическо средство, което подпомага
цялостното обучениена детето по едно или няколко образователнинаправленияза
определенавъзрастовагрупа на предучилищнотообразованиеза овладяване на
компетентностите, посочени в държавния образователенстандарт за

предучилищнотообразование.(З) Учебното помагало е произведение, създадено в резултатна творческа
дейност, което подпомага предучилищнотообразованиеза:

1. конкретизиране, разширяванеили задълбочаванеизцяло или в отделни части
на учебнотосъдържание;2. затвърждаванеили практическоприлаганена усвоенитекомпетентности.

Чл. 75. (1) Познавателнитекнижки и учебнитепомагала трябвада са

съобразенис възрастовитехарактеристикина децата, както и да насърчават
самостоятелността и мисленето.

(2) Познавателнитекнижки и учебнитекомплекти не може да съдържат
елементи на търговскареклама.

Чл.76.В предучилищнотообразованиена детска градинаN28” ХристоБотев”
могат да бъдатизползвани познавателни книжки, които са печатни издания,
печатни издания с електроненвариантили електроннииздания.

Чл.77.(1) Децатаот всички групиполучаваткомплект безплатнипознавателни
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книжки.
(2) Познавателнитекнижки се избиратот учителитена групатав съответствие с

програмнатасистема на детската градина, изборътсе гласувана Педагогически
съвет и се закупуват с целеви средствана държавнофинансиране.

(З) Познавателните книжки са лични и се предоставятеднократноза една

учебнагодина.(4) Запериодана учебнатагодина познавателните книжки, учебнитепомагала и

индивидуалнитеучебнипособияна децата се съхраняватна специално обособени
за целта места в групите.

(5) Полученитепознавателни книжки не подлежат на връщанеили повторно
използване.

Глава шеста
ФОРМИНА ПЕДАГОГИЧЕСКОВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Чл. 78. (1) Педагогическотовзаимодействиее процес, насочен към постигането
на определеночакван резултат, свързанс цялостното развитиена детето, в който
основни участнициса учителяти детето.

(2) Припровежданетона педагогическото взаимодействиеучителитеизползват
игроватадейностза постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба.N2 5/ 2016 г. за предучилищнотообразование.(З) Детскатаградинаосигуряваигровадейноствъв всички видове организация
на предучилищнотообразованиепрезучебнотои неучебнотовреме.

Чл. 79. Педагогическотовзаимодействиес децата се осъществява при спазване
на Държавнияобразователенстандартза предучилищнотообразование.

Чл. 80. Педагогическотовзаимодействиесе:
1. осъществява от квалифицираниучители и с помощта на помощник-

възпитатели;
2. организира съобразновъзрастовите особености и индивидуални
потребностина децата.

Чл. 81. Отстраняванетона децата от общитезанимания и игри на детската
групапод какъвто и да е предлоге абсолютнозабранено.Чл.82. (1) Педагогическотовзаимодействиев предучилищнотообразованиесе

организирав основна формаи в допълнителни форми.(2) Формитена педагогическото взаимодействиесе организиратв съответствие
с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане на

потребноститеи интереситена децата.
Чл.8З. (1) Основната формана педагогическо взаимодействиее

педагогическата ситуация, която протичапредимнопод форматана игра.
(2) Педагогическитеситуации се организиратсамо в учебнотовреме и

осигуряватпостигането на очакваните резултатипо чл. 28, ал. 2 от Наредба.N2 5 от
2016 г. за предучилищнотообразование.(З) Конкретноторазпределянена педагогическите ситуациипо образователни
направлениясе осъществява в седмично разпределение.

(4) Седмичноторазпределениесе разработвапо възрастовигрупиот учителите
на конкретнатагрупа преди началото на учебнатагодина и се утвърждаваот
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директорана детската градина.
Чл. 84. (1) Общ седмичен бройна педагогическите ситуациив ДетскаградинаN28 „ ХристоБотев”за постигане на компетентностите като очаквани резултатие:
1. за първавъзрастовагрупа

— 11 ;
2. за вторавъзрастовагрупа

— 13 ;
З. за третавъзрастовагрупа— 15 ;
4. за четвъртавъзрастовагрупа— 17.

Чл. 85. (1) Продължителностгана една педагогическа ситуацияпо преценкана
учителяе от 15 до 20 минути— за първавъзрастовагрупа, и от 20 до 30 минути

— за

втора, третаи за четвъртавъзрастовагрупа.
(2) Продължителносттана всяка педагогическа ситуация се определяот

учителя на групатаи в съответствие със специфичнитеособеностина детската
група, дейносттаи темата.

Чл. 86. (1) В допълнителните формина педагогическо взаимодействиесе
разширявати усъвършенстватотделни компетентности, които допринасятза
личностноторазвитиеи за разнообразяванена живота на детето.

(2) Допълнителнитеформина педагогическо взаимодействиесе организиратот
учителяна групатаизвън времетоза провежданена педагогическите ситуации.

(З) Допълнителнитеформисе организираткакто в учебновреме, така и в

неучебновреме.(4) Допълнителнитеформисе организиратпо преценка на учителя в

съответствие с програмнатасистема, прилаганав детската градина, цялостната
организацияна деня и с интереситеи потребноститена децата.

Глава седма
СЪДЪРЖАНИЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ

Чл. 87. (1) Предучилищнотообразованиесъздава условияза придобиванена
съвкупностот компетентности — знания, умения и отношения, необходимиза

успешнотопреминаванена детето към училищнотообразование.(2) Компетентноститепо ал. 1 се определятс държавнияобразователен
стандартза предучилищнотообразование.Чл. 88. Предучилищнотообразованиеполага основите за учене през целия
живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-
нравственото, социалното, емоционалното и творческоторазвитиена децата,
вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото
взаимодействие.

Чл. 89. (1) Предучилищнотообразованиесъздаваусловияза:
1. цялостно развитиена детската личност;2. придобиванена съвкупност от компетентности знания, умения и

отношения, необходимиза успешнотопреминаванена детето към училищното
образование.(2) компетентноститеса дефинираникато очаквани резултатиот възпитанието,
обучениетои социализацията на децата за всяка възрастовагрупа по
образователнинаправления:

1. Българскиезик и литература.

стр.20



2. Математика.
З.Околенсвят.
4.Изобразителноизкуство.
5.Музика.6. Конструиранеи технологии.
7. Физическакултура.
Чл. 90. (1) Процесътна предучилищнотообразованиее подчинен на

прилаганетона собственапрограмнасистема като част от стратегиятаза
развитиетона детската градина, която е приетас решениена педагогическиясъвет.

(2) Програмнатасистема е цялостна концепция за развитиетона детето с

подходи и формина педагогическо взаимодействие, подчинени на общацел.
(З) Програмнатасистема:
1. създава условия за придобиванетона компетентностите по всяко от

образователнитенаправления;
2. отчита спецификатана детската градинаи на групите;
З. съответства на интересите, възможностите и възрастовитехарактеристикина

децата.
(4) В програмнатасистема се включват:
1. подходи и формина педагогическо взаимодействие;2. разпределениена формитена педагогическо взаимодействие;
З.тематично разпределениеза всяка възрастовагрупа;
4. механизъм на взаимодействиемежду участниците в предучилищното

образование.(5) Тематичноразпределениесе разработва,като се отчитат интереситена
децата и спецификатанаобразователнатасреда.

Чл. 91. (1) За постигането на очакваните резултатиучителитеимат правои
носят отговорностза изборана подходящи форми,методи и средстваза обучение.(2) Предпочитанитепедагогически технологии:

1. включват приоритетноинтерактивниметоди и подходи;
2. използване на съвременниинформационнисредства;
З.съответствие с потребноститеи интереситена съвременнотодете;4. насоченост към ангажираноучастиена детето;
5. предлагатвъзможности за изборна дейностот странана детето.Чл. 92. (1) Учителите самостоятелно подбираттеми за реализиранена

образователнотосъдържание.(2) Не се допускаизборна теми, които са дискриминиращипо отношение на
детето и неговото семейство.

Чл. 93. Припостъпването на детето в детската градина родителитесе
запознават с програмнатасистема, а в началото на всяка учебнагодина със
съдържаниетона предучилищнотообразованиеза съответната възраст и
очакваните резултати.

Чл. 94. За постигането на очакваните резултати, както и за постигането на
допълнителни компетентности не се допусказадаването на домашна работаи
работас познавателните книжки вкъщи.

Чл. 95. Осъществяванетона музикалнатаи физкултурнатадейноств салона се
извършваот учителя по музика и учителите на групата и при спазване на

стр. 21



предварителноутвърденграфик.
Чл. 96. Материално-дидактичнатасреда в занималнята и допълнителните

помещения се организират, съобразновъзрастовитеи индивидуалниособеностина
децата и в подкрепана детското развитие, в съответствие с изискванията на

държавнияобразователенстандарт за физическатасредаи информационнотои

библиотечнотоосигуряванена детските градини, училищата и центроветеза

подкрепаза личностно развитие.
1. Във всяка занималня се обособяваткътове/ ателиета за занимания и

игри с малки групи деца/ подгрупи, организиранипо формаленпризнак
по инициатива на учителитеили по изборна децата.

2. Предметно-дидактичнатасредав детската група отговоряна следните

характеристики:
вариативнаи мобилна;
интереснаи привлекателна;
развиващаи стимулираща;
гарантиращавъзможности за избор;
съобразенас конкретнотообразователносъдържаниеза деня.

З. Запълноценното двигателноразвитиена децата дворнотопространство
е разпределено:

С възможности за позициониранена различнитевъзрастовигрупи;
Обезопасенои естетическиоформено;
С обособениплощадки за организираниспортни занимания, спортно-
подготвителни игри и упражненияпо безопасностна движението по

пътищата;

Оборудваносъс съвременнидетски съоръжения;
катообособенопространствоза сцена на открито.

Чл. 97. Усвояванетона българскиезик в ДетскаградинаN28” ХристоБотев”се
осъществява в процесана предучилищнотообразованиечрез:

1. обучениепо образователнонаправлениеБългарскиезик и литература;
2. обучениепо останалите образователнинаправления;
З.в процесана общуванемеждуучастницитев предучилищнотообразование.
Чл. 98. (1) ДетскаградинаN28” ХристоБотев”създава условияза гражданско,

здравно, екологично и интеркултурнообразованиена децата.
(2) Гражданското,здравното, екологичното и интеркултурнотообразованиеса

взаимносвързании формиратинтердисциплинаренкомплекс, насочен към

придобиванена социални, гражданскии интеркултурникомпетентности и на
компетентности, свързанисъс здраветои поддържанетона устойчиваоколна
среда.

Чл. 99. (1) В предучилищнотообразованиегражданското, здравното,

екологичното и интеркултурнотообразованиесе осъществяват във всички
възрастовигрупи:1. интегриранов обучениетопо образователнитенаправления;
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2. интегриранов допълнителниформина педагогическовзаимодействие;
З. като самостоятелно образователнонаправление, когато иновативна или

авторскапрограмнасистема предвиждатова.
(2) Начините и формитена осъществяване на гражданското, здравното,

екологичното и интеркултурнотообразованиеза различнитевъзрастовигрупи са
определенив програмнатасистема на детската градина.

(З) Минималниятзадължителенброй, както и разпределениетопо възрастови
групи, на педагогическите ситуации от тематичната област по ал. 1, т. 5

безопасностна движението, са посочени в приложениеN2 5 на НаредбаNe 13 от

2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурнотообразование.
Директорътна детската градинаутвърждаваграфикза провежданетоим.

Чл. 100. (1) Детскатаградинаанализирапотребноститена детската общности
определясобствени политики за гражданското, здравното, екологичното и

интеркултурнотообразование.(2) Директорътна детската градина със заповед и след решениена
педагогическия съвет определя екип за разработванеи координиранена
програмитеза гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование.

Чл. 101. В детската градинасе осъществяват взаимно допълващи се дейности
за запознаване с професиичрезформитена педагогическотовзаимодействие, по

времена игра и на дейностипо изборна детето, чрезпровежданена срещи с

родителис различнапрофесионалнаквалификацияи други.
Чл. 102. Заниманиятапо интересивключват:
1. дейностиза стимулиранеразвитиетона личностни качества, социални и

творческиуменияи изяви на способноститев областтана науките, технологиите,

изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравнотои интеркултурното
образование,образованиетоза устойчиворазвитие, както и за придобиванена

уменияза лидерство;2. дейности, свързанис образователни,творчески, възпитателни, спортнии

спортно-туристическиучастияи изяви по проекти, програмии другина общинско,
областно, национално и международноравнище.
Чл. 103. Заниманиятапо интересиможе да се провеждатчрез различни

организационнипедагогическиформи— клуб, състав, ансамбъл, секция, отбори
други.

Чл. 104. Заниманиятапо интересисе осъществяват по препоръкана учителите
на групитеили на другпедагогически специалист.

Глава осма
ПРОСЛЕДЯВАНЕНА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 105. (1) Проследяванетона постиженията на детето се осъществява от

учителите на съответната група в началото и в края на учебнотовремепо
образователнитенаправления.

(2) Проследяванетона постиженията на децата за всяка възрастовагрупа се
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определяот учителитеи отразявасъответствието с очакваните резултатипо чл. 28,

ал. 2 от НаредбаN2 5 от 2016 г. за предучилищнотообразование.
(З) В тематичното разпределение, изготвено от учителитев началото на

учебнатагодина, се посочват методите и формитеза проследяванена
постижениятана децата.

Чл. 106. (1) Резултатитеот проследяванетона постиженията на детето се

вписват в дневника на групата.
(2) Следизпълнение на процедуратапо проследяванена постиженията на

децата учителитеинформиратродителитепо подходящ начин.

Чл. 107. (1) В хода на предучилищнотообразованиепостиженията на детето се

отразяватв детско портфолиов съответствие с чл. 35 от НаредбаN2 5 от 2016 г. за

предучилищнотообразование.(2) Съдържаниетона портфолиотона детето в детска градина
включва:

1. Данниза институцията.2. Данниза детето.
период на обучениев детската градинаЗ. Общи данни за обучението

(приемане/ преместване/ напускане/ завършване), организацияна обучениетои др.
4. Информацияза постиженията и резултатитеот предучилищното

образование:
резултатипо образователнинаправления;

о готовност за постъпване в I клас.
5. Другидокументи, издадени на детето:

вид на документа;
регистрационенномери дата на издаване;
дата на получаване.

6. Общаи допълнителна подкрепаза личностно развитиена детето.
7. Другиданни за детето.
8.Материалиот продуктивнатадейностна детето.
9. Снимковматериал.
10. Грамоти,наградии др.
(З) В краяна предучилищнотообразованиес цел осигуряванена продължаващо

взаимодействиемежду родителитеи образователнитеинституциипортфолиотоим
се предава.

Чл. 108. (1) В 14-дневен срок предикрая на учебнотовремеучителятна
съответната подготвителна групаустановяваготовността на детето за училище.

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

Чл. 109. Проследяванетона индивидуалноторазвитие на детето се

осъществява:
1. като съпоставимост с ДОСза предучилищнотообразование;2. от учителитена детската група;
З.при спазване на изискванията за организиранена педагогическа диагностика;
4. в началото на учебнатагодина — входящо ниво и в краяна учебнатагодина

изходно ниво;
5. принеобходимостсе проследяваи междинно ниво;
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6. отчитането на резултатитесе вписва коректнов съответния разделна
дневника на детската група;

7. полученитерезултатиса базаза планиранена образователнотосъдържание;
8. индивидуалнитепостижения на детето могат да бъдатобсъжданипо

подходящ начин с родителите;
9. при констатиранизатруднения от страна на детето се организира

допълнителна индивидуалнаработа, която се вписва в съответния разделот
седмичния план в дневника на детската група.

Чл. 110. (1) Детскатаградина издава удостоверениеза задължително
предучилищнообразованиена децата в краяна предучилищнотообразование.

(2) Удостоверениетоза задължително предучилищнообразованиесе издава в

срокдо 7 дни от датата на приключванена учебнотовреме.
(З) Удостоверениетоописва готовността на детето за постъпване в първиклас и

в съответствие с очакваните резултати.
(4) В удостоверениетоможе да се правят препоръкиза насърчаванеи

мотивиранеза участиена детето в допълнителни дейностии/или за включването

му в допълнителна подкрепаза личностно развитие.
(5) когато здравословнотосъстояние на детето не позволява постъпване в

първиклас и в удостоверениетопо ал. 1 са направенипрепоръкиза включването
му в допълнителна подкрепаза личностно развитие, началото на училищното
образованиеза това детеможе да се отложи с една учебнагодина.(6) Отлаганетосе извършване по-късно от 30 юни в годината на навършването
на 7 години на детето.

Глава девета

ПРИОБЩАВАЩООБРАЗОВАНИЕ
приобщаващоЧл. 111. (1) ДетскаградинаN28 „ХристоБотев” осигурява

образованиеза подкрепана личностното развитиена децата.
(2) Приобщаващотообразованиее процесна осъзнаване, приеманеи подкрепа

на индивидуалносттана всяко дете и на разнообразиетоот потребностина всички
деца чрез активиранеи включване на ресурси, насочени към премахванена
пречкитепредученетои научаванетои към създаване на възможности за развитие
и участиена децата във всички аспекти на живота на общностга.

(З) Приобщаващотообразованиее неизменна част от правотона образованиеи
се реализирав съответствие с принципитев чл. З, ал. 2 от ЗПУО.

Чл. 112. (1) На децата, посещаващи детската градина, се предоставяобщаи
допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща
физическа, психологическа и социална средаза развитиена способноститеи
умениятаим.

(2) Подкрепатаза личностно развитие се прилага в съответствие с

индивидуалнитеобразователнипотребностина всяко дете.
(З) За , реализиранена общатаи допълнителната подкрепаза личностно

развитиев детската градинаработипсихолог и/ или педагогически съветник,
логопед, ресурсенучители помощници на учителя.

(4) Общатаподкрепаза личностно развитиесе предоставяот учителитеи от
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другипедагогически специалистив детската градина.
(5) Допълнителнатаподкрепа за личностно развитие се предоставяв

зависимост от плана за подкрепана детето, в който се определятконкретните
дейностиза допълнителната подкрепаза личностно развитиеи необходимите
специалистиза предоставянетона подкрепата.

Чл. 113. Подкрепатаза личностно развитиена децата се организираи
осигурявав съответствие с утвърденитеобластни и общинскистратегииза

подкрепаза личностно развитиена децата.
Чл. 114. Детскатаградинавключва в годишния план за дейносттаси видовете

дейности, сроковетеи отговорницитеза предоставянена подкрепатаза личностно
развитие.

Чл. 115. (1) За организиранеи координиранена процесана осигуряванена
общатаи допълнителната подкрепаза личностно развитиена децата в детската
градина, в началото на всяка учебнагодина със заповед на директорасе определя
координатор, който координираработатана екипа за подкрепаза личностно
развитиена децата и дейноститес педагогическите специалисти и с родителите
във връзкас подкрепатаза личностно развитиена децата.

Чл. 116. (1) ДетскаградинаN28”ХристоБотев” извършваранно оценяване
на потребноститеот подкрепаза личностно развитиена децата.

(2) Раннотооценяване по ал. 1 се извършваот педагогическите специалисти в
детската градина.

(З) Раннотооценяване на потребноститеот подкрепаза личностно развитиена
децата в детската градинавключва:

1. ранно оценяване на развитиетона детето и на риска от обучителни
затруднения;

2. определянена необходимостот допълнителни модулиза децата, които не
владеятбългарскиезик;

З. определянена необходимостот извършванена оценка от екип за подкрепаза
личностно развитие на индивидуалнитепотребностиза предоставянена
допълнителна подкрепаза личностноразвитиена детето при:

а) затруднениявъв физическото, познавателното, езиковото, социалното,
сензорното, емоционалното и творческоторазвитиена детето спрямодецата от
същата възрастовагрупа;

б) наличие на рисковифактории обстоятелствав средатана детето;в) наличие на хронични заболявания, които възпрепятстватобучениетои
включването на детето в дейносттана детската градина;

г) наличие на изявени силни страни на детето в областгана изкустватаи
спорта.

Чл. 117. (1) Раннотооценяване се извършвана децата от З години до З години
и 6 месеца при постъпване за първипът на детето в детската градина.(2) Оценяванетосе осъществява чрез скрининг за определянена риск от
възникване на обучителнизатруднения.

(З) Оценяванетосе провеждаиндивидуалноза всяко дете с писменото съгласие
на родителяслединформиранетому за начина на провеждането.(4) Следпровежданена оценяването родителятсе запознава с резултатитеот
него.
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(5) В зависимост от резултатитеот оценяването координаторътсъвместно с

родителяопределяза всяко дете дейностиот общатаи/или от допълнителната

подкрепаза личностно развитие.
(6) Резултатитеот оценяването се използват единствено за определянена

дейностиза подкрепаза личностно развитиена детето и до тях имат достъп само

учителитев групатаи останалите педагогически специалисти в детската градина,
които са извършилиоценяването

и/ или работятс детето, както и неговите

родители.
Чл. 118. На децата от задължителнапредучилищнагрупав детскатаградина, на

които не е извършенораннооценяване от З години до З години и 6 месеца, се

извършваоценка на рискаот обучителнизатруднения.
Чл. 119. (1) Детскатаградина осигуряваобщатаподкрепаза личностно

развитиеот постъпването на детето в институцията.
(2) Общатаподкрепаза личностно развитиее насочена към развиванена

потенциала на всяко дете.
Чл. 120. Общатаподкрепаза личностно развитиев детската градина, която е

насочена към всички деца в групата и гарантираучастиетои изявата им в

образователнияпроцеси в дейносттана детската градина, включва:
1 . екипна работамеждуучителитеи другитепедагогически специалисти;2. занимания по интереси;
З. грижаза здравето;
4 .ранно оценяване на потребноститеи превенция на обучителните

затруднения;
5. поощряванес моралнии материалнинагради;
б.дейностиза превенция на насилието и преодоляванена проблемното

поведение;
7. логопедичнаработа.
Чл. 121. Общатаподкрепасе осигуряваот детската градинаи в партньорствос

центроветеза подкрепаза личностно развитие.
Чл. 122. (1) Общатаподкрепаза личностно развитиев детската градина, която

е насочена към превенциятанаобучителнитезатруднения, включва:
1. обучениечрездопълнителни модулиза деца, които не владеят български

език;
2. дейностиза прилаганена програмиза психомоторно, познавателно и езиково

развитие;
З.индивидуалнаи груповаработаприустановениезикови и/ или емоционално-

поведенчески, и/ или сензорнизатруднения.
(2) Обучениеточрез допълнителни модули е насочено към деца, за които

българскиятезик не е майчин или които не владеятдобребългарскиезик.
(З) Обучениеточрез допълнителни модули по образователнонаправление

„Българскиезик”за деца в подготвителните групиза задължително предучилищно
образование, за които българскиятезик не е майчин, е задължително и се

осъществява в педагогически ситуациив съответствие с държавнияобразователен
стандартза усвояванетона българскиякнижовен език.

(4) Обучениеточрез допълнителни модули по образователнонаправление
„Българскиезик”за деца, които не владеятдобребългарскиезик, се осъществява в
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педагогическите ситуации над минималния общседмичен брой, определениза
постигане на компетентностите в съответната възрастовагрупа в съответствие с

държавнияобразователенстандартза предучилищнотообразование.(5) В съответствие с постигнатия напредъки установенитезатруднениясе
провеждаи в допълнителни формина педагогическо взаимодействиепрез
неучебнотовремес общапродължителностне повече от 20 астрономическичаса,
разпределенив два модулапо 30 минути дневно.

(6) За провежданена обучениетопо ал. 5 директорътна детската градина,
уведомявародителите, които са задължени да осигурятприсъствиетона детето.

(7) За резултатитеот напредъкана детето учителите изготвят доклад в

електроненили хартиенвид до директорав краяна учебнатагодина. Материалите,
становищата и докладът са част от детското портфолио.Огчетениятнапредъки
препоръкитеот доклада се отразяватв личнотообразователнодело на детето.

Чл. 123. (1) Учителите от детската градина и другите педагогически
специалистиработятв екип за осигуряванена общатаподкрепана личностното
развитиена децата.

(2) Работатана екипа по ал. 2 включва:
1. обсъжданена дейноститеза общаподкрепа, в които се включват децата —

обмен на информацияи на добрипедагогически практикис цел подкрепана
всички учителиза подобряваненаработатаим с децата в групата;

2. провежданена регулярнисрещиза:
а) прегледи обсъжданена информацияза обучениетои развитиетона дете;
б) определянена конкретнидейностиот общатаподкрепасамо за отделни деца,

насочени към превенцияна насилието и преодоляванена проблемнотоповедение;
в) определянена конкретнидейностиот общатаподкрепасамо за отделни деца,

насочени към превенцияна обучителнитезатруднения.
Чл. 124. (1) Логопедичнатаработас нуждаещитесе деца в детската градинасе

осъществява от логопед, койтое назначен в детската градинаи работив Екип за
подкрепана личностноторазвитие.Той предоставялогопедичнаподкрепав частта
„допълнителна подкрепа”.Логопед, назначен към Логопедиченцентър— Варна,
предоставялогопедична помощ за децата от вторите, третитеи четвъртитегрупи,
които ползват услугата„общаподкрепа”.Логопедичнатапомощ включва:

1. превенцияна комуникативнитенарушенияи на обучителнитрудности;
2. диагностика на комуникативнитенарушения;
З. терапевтичнадейностпри установени индикации за комуникативни

нарушения;
4. консултативнадейностс учители и родителина деца с комуникативни

нарушения.
(2) Логопедичнатапревенцияна комуникативнитенарушенияи обучителни

трудностивключва определянена потребноститена децата от логопедичнаработа.(З) Логопедичнатадиагностика на комуникативнитенарушениявключва:
1. диагностика принарушенияна говора;2. невропсихологичнадиагностика на входно и изходно равнищена деца от З

до 6 години;
З.диагностика на езиковата компетентност на деца от З до 6 години.
(4) Терапевтичнатадейностпри установенииндикации за комуникативни
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нарушениявключва:
1. изготвяне на индивидуалнитерапевтичнипланове;
2. осъществяване на раннологопедично въздействиепридеца на 3-4 — годишна

възраст с комплексни комуникативнинарушения и с риск от обучителни
затруднения;

З.провежданена терапевтичнадейностс деца с комуникативнинарушения.
(5) консултативнатадейноствключва:
1. консултиранена учители за особеноститеи потребноститена деца с

комуникативнинарушенияи предоставянена методическа подкрепаприработата
с деца с комуникативнинарушения;2. консултиране, подкрепа и мотивиранена родителитена децата с

комуникативнинарушенияза активно участиев логопедичнияпроцес.
Чл. 125. (1) Допълнителнаподкрепаза личностно развитиена децата се

предоставявъз основа на извършенаоценка на индивидуалнитеим потребности.(2) Оценкатапо ал. 1 се извършваот екип за подкрепаза личностно развитиена
детето, утвърденсъс заповед на директорана детската градиназа конкретнодете
или ученикпо чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.

Чл. 126. (1) Оценкатана индивидуалнитепотребностина дете е процесна
събиранеи анализиранена специфичнаинформацияза неговотофункциониране—

силни страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в

образователнияпроцес, възможности за реализация.
(2) Вы основа на обсъжданетона информациятапо чл. 29, ал. 1 и 2 от

Наредбатаза приобщаващотообразованиесе определятдецата, на които следва да
се извършиоценка на индивидуалнитеим потребностис цел осигуряванена
допълнителна подкрепаза личностно развитие.

(З) Заизвършванетона оценката родителятпредставяследните документи:
1. заявление до директора;
2. статуси от проведенипредварителниизследвания и консултации

психологични, логопедични, медицински, както и становище от специален педагог
— приналичие на такива, в зависимост от потребноститена детето или ученика;

З. всички документи, съдържащиинформацияза здравословнотосъстояние и
социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други
документи, които имат отношение към обучениетои образованиетона детето;

4. протокол от специализирана, по профилана заболяването, лекарска
консултативнакомисия и/или решение на териториалнаекспертналекарска
комисия (ТЕЛК), и/или на Националнаекспертналекарскакомисия (НЕЛК) с

приложеналична амбулаторнакарта, съдържащаинформацияза проведени
изследвания, консултациии епикризи.(4) Приизвършванетона оценката се вземат предвиди:

1. резултатитеот раннотооценяване на развитиетона детето и на риска от
обучителнизатруднения;2. документитеот личното образователнодело на детето и материалиот
портфолиотона детето;

З.другидокументипринеобходимостпо преценкана екипа.
(5) За извършванетона оценката на индивидуалнитепотребностина деца с

изявени дарбиродителятпредставяи документи, удостоверяващипостиженията,

стр.29



класираниятана призовиместа на децата и др.
Чл. 127. (1) Оценяванетона индивидуалнитепотребностина дете, което не

владеебългарскиезик, се извършвана езика, койтодетето владее най-добре,като
принеобходимостсе ползва преводач, осигуренот родителя.

(2) Принеобходимост, в случайче родителятне може да осигурипреводач,
съдействиеза осигуряванетому може да окаже регионалнотоуправлениена

образованието.
Чл. 128. (1) Оценкатана индивидуалнитепотребностина деца, за които има

индикации, че са със специални образователнипотребности,се извършваот екипа

за подкрепаза личностно развитиена детето, чийто състав включва психолог,

логопед, ресурсенучител, а при деца с увреденслух или с нарушенозрение
— и

рехабилитаторна слухаи говораили учителна деца с нарушенозрение, учителите
в групатав детската градина.Оценяватсе познавателно развитие, комуникативни
умения, социални умения, физическоразвитие, адаптивно поведение, психични
реакции, семейнофункциониране.(2) Оценкатана индивидуалнитепотребностина деца в риск се извършваот
екипа за подкрепаза личностно развитиена детето, чийто състав включва

психолог и/или педагогическисъветник, и логопед в детската градина, учителитев

групата в детската градина.Оценяватсе рисковитеи защитните факторив
ситуациятана детето или ученикаи неговата среда.

(З) Оценкатана индивидуалнитепотребностина деца с изявени дарбисе
извършваот екипа за подкрепаза личностно развитиена детето, чийто състав
включва учителитев групатав детската градина, психолог или педагогически
съветник, както и специалист в съответната област, например:музикаленпедагог.
Оценяватсе конкретнитеобластина изявените дарбии способности.

(4) Оценкатана индивидуалнитепотребностина деца с хроничнизаболявания
се извършваот екипа за подкрепаза личностно развитиена детето, чийто състав
включва психолог, учителитев групата в детската градина, медицинския
специалист в здравниякабинетв сътрудничествос личния лекар на детето.

Оценявасе здравословнотосъстояние на детето и влиянието му върхуобучението.
(5) Приизвършванена оценката може да участват и други специалисти,

съобразноиндивидуалнитепотребностина детето.
Чл. 129. В случай, че детската градина не може да осигури някой от

специалистите, с изключение на психолога или педагогическия съветник, както и

когато за оценката на индивидуалнитепотребностина децата са необходимии
другиспециалисти, директорътна детската градинаможе да изпратизаявление за
осигуряването им от регионалния център за подкрепа на процеса на

приобщаващотообразование— Варна.
Чл. 130. (1) Оценкатана индивидуалнитепотребностина децата, за които има

индикации, че са със специални образователнипотребности,се извършвав срокдо
З месеца от началото на учебнатагодина, като продължителносттана оценяването
е най-малко 14 дни.

(2) Оценкатана индивидуалнитепотребностина децата с изявени дарби,в риск
и с хроничнизаболяваниясе извършвасъобразноспецификатана всеки отделен
случай, но не по-късно от Змесеца от установяванена потребносттаот извършване
на оценка.
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(З) Оценкана индивидуалнитепотребностина децата, за които има индикации,
че са със специални образователнипотребности,може да се извършваи по всяко
друговремепрезучебнатагодина, ако се установипотребностот такава оценка,
като продължителносттана оценяването е най-малко14 дни и се извършвав срок
до Змесеца от установяванетона потребността.

Чл. 131. Приизвършванетона оценката на индивидуалнитепотребностина
децата, специалистите от екипа:

1. използват адаптираниза българскитеусловия инструменти, например
посочените в чл. 76, т. 1 отНаредбатаза приобщаващотообразование;2. вземат предвидобразователнитеи личните постижения на детето;

З.вземат предвидсоциалното и емоционалното развитиена детето;
4. използват формалнии неформалниметоди на наблюдениеи оценка;
5. използват събранатадо момента информацияза детето;
6. вземат предвидинформациятаза детето, предоставенаот ръководителина

социални услуги в общността, в случаите, когато детето ползва такива, както и от

лечебнизаведения принеобходимост;7. вземат предвидмнението на родителя;
8. вземат предвидмнението на детето —

привъзможност;
9. гарантиратдостъпа на информацияза родителяпрез всички етапи на

оценяващия процес;
10. спазват Етичниякодекс на детската градина.
Чл. 132. (1) Оценкатана децата се извършваиндивидуалноот всеки специалист

в екипа при отчитане на силните страни и възможностите за участие в

образователнияпроцесна детето.
(2) Времетоза индивидуалнотооценяване на едно дете е по преценкана

съответния специалист в зависимост от индивидуалнитеособеностии потребности
на детето и е в рамкитена съответните срокове.

Чл. 133. (1) Оценкатана индивидуалнитепотребностиот допълнителна
подкрепаза личностно развитиена децата е функционална.(2) Приизвършванетона оценката на децата, за които има индикации, че са със
специални образователнипотребности, уврежданетои функциониранетосе

разглеждаткато следствие от взаимодействиетомеждуздравословнотосъстояние
и факторитена средатав съответствие с Международнатакласификацияна

функциониранетона човека, уврежданиятаи здравето(ICF) на Световнатаздравна
организация(СЗО) и приотчитане на Международнатакласификацияна болестите
-МКБ 10 на СЗО.

(З) Оценкатана децата по ал. 2 се извършвасъгласно Картаза оценка на
индивидуалнитепотребностина детето.

(4) Всекиспециалист от екипа попълва съответната на неговата компетентност
част от Картатаза оценка, като отделните части се съгласуват между
специалистите и се вписва общостановище за функциониранетона детето и за

необходиматадопълнителна подкрепа.(5) Родителятписмено изразява в картата за оценка съгласието или
несъгласието си с извършенатаоценка на индивидуалнитепотребностии с

решениетоза предложенатадопълнителна подкрепаза личностно развитиена
детето.
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(6) картатаза оценка е неразделначаст от личното образователнодело на

детето в националната електроннаинформационнасистема за предучилищнотои
училищнотообразование(НЕИСПУО) и се предавазаедно с останалите негови

документи при прехода му от една институция в друга в системата на

предучилищнотои училищнотообразование.
(7) На родителясе предоставяпри поискване копие от попълнената Картаза

оценка на индивидуалнитепотребностина детето.
Чл. 134. (1) Принесъгласие на родителяс оценката на индивидуалните

потребностина дететосъс специални образователнипотребности,извършенав
детската градина, той може да подаде заявление до директорана съответния

регионаленцентърза подкрепана процесана приобщаващотообразованиеза

организиранена повторнаоценка на индивидуалнитепотребностина детето в 14-

дневен срок от извършванетона оценката от екипа за подкрепаза личностно

развитие.Родителятпосочва в заявлението мотивите за несъгласието си с оценката
на индивидуалнитепотребностина детето със специални образователни
потребности.(2) В случаите на несъгласие на родителяс предложенатадопълнителна
подкрепаза личностно развитиена детето, независимо че въз основа на оценките
на индивидуалнитепотребностие установена такава необходимост, и за

предотвратяванена риска от отпадане от образованиедиректорътна детската

градина писмено уведомявадирекция„Социалноподпомагане”по настоящия

адресна детето с цел осигуряванена неговия най-добъринтерес.
(З) Директорътна дирекция„Социалноподпомагане”в срокдо 10 работнидни

от получаванетона уведомлениетописмено информирадиректорана детската

градиназа предприетитедействия.
(4) В случаите по ал. 2 детската градина задължително организира

предоставянетона дейностиза общаподкрепаза личностно развитиена детето.
Чл. 135. (1) Оценкатана индивидуалнитепотребностина деца, за които има

индикации, че са деца в риск, включва оценяване на рисковитефакториза
развитиетона детето.

(2) Оценяватсе:
1. историяна здравословнотосъстояние на детето;
2. неблагоприятниусловияв средата/ситуацията на детето;
З.стресовисъбитияв живота на детето;
4. демографскифактори,оказващи влияние на развитиетона детето.
(З) Елементитена оценката включват:
1. индивидуалнифакторив развитието

— използва се Картаза оценка на

индивидуалнитепотребностина детето; отчита се и разбиранетона детето за

проблема;2. факторив средатана детето — отчитат се загубитеи травматичнитесъбития
или събитиятас негативно влияние върхуразвитиетои обучениетона детето;

отчитат се обкръжениетона детето, общносттавЗ. подкрепящасреда
детската градина, формиранетона приятелства, участиетов занимания по интереси
и други.

Чл. 136. За извършванетона оценката на индивидуалните потребностина
децата, които проявяватспособностив областтана науките, изкустватаи спортаи

стр.32



имат постижения, надвишаващи постиженията на техните връстници, се използва
информация,предоставенаот учители, родители, деца или полученаслед изяви на
детето.

Чл. 137. (1) Детскатаградинаосигурявадопълнителна подкрепаза личностно
развитиена децата.

(2) Допълнителнатаподкрепа за личностно развитие според вида си е

краткосрочнаили дългосрочна.
(З) Краткосрочнае подкрепата, която въз основа на оценката на

индивидуалнитепотребностина детето се предоставяза определеновремев
процесана предучилищнотообразование,като за:

1. деца със специални образователнипотребностиобхващапериодот минимум
еднаучебнагодина до максимумкраяна съответния етап наобразование;2. деца в риск обхващавреметона планиранитедейностиза работапо
конкретнияслучай, която се осъществява в детската градинав сътрудничествос
отделите за закрилана детето;

З.деца с изявени дарбиобхващапериодот минимумедна учебнагодина;4. деца с хроничнизаболяванияобхващапериода, необходимза лечението на
детето; при необходимостсрокътй се удължавав зависимост от здравословното
състояние на детето.

(4) Дългосрочнатаподкрепае за целия периодна обучениена детето в детската
градина.

(5) Допълнителнатаподкрепаза личностно развитиевключва:
1. работас дете по конкретенслучай;2. психо-социална рехабилитация,рехабилитацияна слуха и говора, зрителна

рехабилитация,рехабилитацияна комуникативнитенарушенияи при физически
увреждания;

З. осигуряванена достъпна архитектурна, общаи специализиранаподкрепяща
среда, технически средства, специализиранооборудване,дидактически материали,
методики и специалисти;

4. предоставянена обучениеза деца със сензорниувреждания;5. ресурсноподпомагане.
(6) Когатона деца се предоставядопълнителна подкрепаот детската градина,

на тези деца не се предоставятакава дейноств други услуги, включително в
социални услугипо ЗСП и ППЗСП.

Чл. 138. (1) Допълнителнатаподкрепаза личностно развитиесе реализираот
детската градиначрезплан за подкрепапо чл. 187, ал. З от ЗПУО, изготвен за дете.

(2) Родителятсе запознава с плана за подкрепана детето, като му се предоставя
копие от него припоискване.

(З) Родителяте длъжен да оказва съдействиеза изпълнението на плана за

подкрепана детето.

Глава десета
ДОПЪЛНИТЕЛНИДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ САДЕЙНОСТНАДЕТСКАТАГРАДИНА

Чл. 139. (1) Призаявено желание на родителитеи срещузаплащане детската
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градина може да осигури условияна териториятаси за организиранена
педагогическидейности, които не са дейностна детската градина.

(2) Дейноститепо ал. 1 се извършватизвън времетоза провежданена
основните формина педагогическо взаимодействиеи се организиратпри спазване
на действащотозаконодателство.

(З) Дейноститепо ал. 1 се организиратза децата, които посещават детската

градина.

Глава единадесета
ЗДРАВНООСИГУРЯВАНЕ.ДЕТСКИОТДИХИ ТУРИЗЪМ

Чл. 140. Грижатаза здраветосе осигурявачрезсъздаване на условияза достъп
на децата до медицинско обслужване.

Чл. 141. (1) Медицинскотообслужванена децата от Детскаградина
N28” ХристоБотев”се осъществява от лекар, медицинска сестра

—

старкорпуси
медицинска сестра

— нов корпус в съответствие с НаредбаN2 З от 2000 г. за

здравнитекабинетив детските заведения и училищата.
Чл. 142. Медицинскитеспециалисти имат следните задължения и

отговорности:
1. Извършватсутрешнияфилтърпри приеманетона децата, установяват

здравословнотоим състояние и наличие на опаразитяванев присъствиена
родителя.Приустановяванена признацина заболяванеили опаразитяванене
приематдетето и насочват родителитекъм личния лекар.

2. Организирати провеждат здравно-профилактичнидейности за

предотвратяванеи ограничаванена рисковитефакторипо предварителноутвърден
със заповед на директораплан.

З. Осъществяваткомуникацияс личните лекарина децата с цел установяване
на особеностив здравословнотоим състояние и редовно извършванена
имунизациите.

4. Децатасъс СОП и/ или хроничнизаболяванияса под специално наблюдение
на медицинскитеспециалисти на детската градина.

5. Медицинскитесестри изискват от личния лекар на детето здравно-
профилактичнакарта на всеки 6 месеца, като информациятаот проведените
измерваниясе съхраняваи в портфолиотона детето.

6. Водятнужнатадокументацияза всяко дете и редовнопопълва медицинските
картонина децата.

7. Ежедневноосъществяват контролна качеството на хранителнитепродуктии
готовата храна.

8. Ежедневноизвършватпроверкана хигиенното състояние на групите,

коридорите, кухнята и проведенитедезинфекционнимероприятия, отразява
резултатитеписмено- в протоколи.

9. контролиратхигиенните изисквания за поддръжкана дворнотопространство
и предприеманеобходимитемеркиза неговото обезопасяване.

Чл. 143. Медицинскитеспециалисти извършват провеждането на

профилактичнии противоепидемичнидейностиза предотвратяванеи
ограничаванеразпространениетона заразни, паразитнизаболявания, COVID -19.
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Чл. 144. (1) Призаразнозаболяванесе изолираткарантиниранитегрупии деца.(2) Не се допускаучастиев общидейностина детската градинаи сливане на

групиприобявенакарантина.
Чл. 145. (1) Контролътвърхуизпълнение на задълженията на медицинските

специалисти в детска градинасе осъществява от директорана образователната
институция.

(2) Принарушенияот странана медицинското лице или отказ за изпълнение на
поставени от директоразадачи, директорътписмено информираДиректор
Дирекция„ Здравеопазване”,общинаВарна.Чл. 146. За децата в детската градинасе организиратпрограми, свързанисъс
здравнотообразование,здравословнотохранене, първадолекарскапомощ и други.

Чл. 147. (1) Детскиятотдих и туризъмсе организираот детската градинав
интересна децата и със съгласието на родителитеприспазване на изискванията на

Наредбатаза детските и ученическитетуристическипътуванияс общацена,
инициираниот институциитев системата на предучилищнотои училищното
образование.(2) Туристическитепътуваниямогат да се организиратпод форматана детски
лагери, екскурзионнолетуване, походи, училищасредприродата(зелени училища,
пътуващи училища), ски ваканции и обучениепо зимни спортовеи други
пътуванияс образователна,възпитателна, културно-развлекателнаи опознавателна
цел.

(З) Извежданетона децата за провежданена горепосоченитеинициираниот
детската градинасе организираприследния ред:

1. Всекиучител/педагогически специалист има правода осъществява екскурзии
и извеждания на децата с учебнацел на териториятана градВарна.2. До седем дни преди датата на извеждането учителят внася доклад до
директорас искане да мубъдеразрешенода осъществи планиранотомероприятие.

З. Докладътпо т. 2 включва информацияза съдържанието на
проявата/организатор съгласуван с директора и съответните мотиви за

посещението. Времетои мястото на провежданеи лицата, които ще придружават
децата и ще отговарятза тях по времена мероприятието(кой и откъде ще вземе
децата и койи къде ще ги върнеслед посещението).

4. Когато извеждането/екскурзията е в рамкитена гр.Варнане се изисква
организирантранспорт, може да се ползват услугите на градскиятранспорт.За
всяко участиедиректорътиздава заповед за разрешениена мероприятиетои за

ръководителитена групата, както и задълженията им на такива.
5. Когатосе провеждаеднодневна екскурзияс учебнацел, се сключва договор

за организиранопътуванеи сключва застраховказлополукачрез туроператор.
Директорътиздава заповед за разрешаванена екскурзията и определя
ръководителитеи техните задължения.

6. В срокдо тридни предиизвеждането на децата ръководителитесъбиратот

родителитедекларацияза информираносъгласие и провеждатинструктаж.7. В двудневенсрокот приключванена мероприятието/екскурзията с писмен
доклад ръководителятуведомявадиректораза начина на преминаванена
мероприятието.При необходимостпо време на мероприятиетоподдържа
телефоннавръзкас директораили член на ръководството.
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Чл. 148. (1) Организиранетона екскурзиис децата, зелени училищаи др. и

извеждането на децата в учебнои неучебновремесе осъществява в съответствие с

изискванията на чл. З от Наредбатаза детскитеи ученическитетуристически
пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на

предучилищнотои училищнотообразование.
(2) Завсяко туристическопътуванедиректорътна институцията:
1. Получаваинформациятанадлежно входиранас придружителнописмо от

туроператор.2. Сключва договор с регистрирантуроператор, вписан в националния

туристическирегистърпо чл. 166, ал. 1 от Законаза туризма, с валидна към датата

на туристическотопътуванезастраховка„Отговорностна туроператора”
З.Издавазаповед за провежданена туристическопътуване.
4. Организираи контролира:
а) информиранетона родителите, настойницитеили попечителите на децата

или на лицата, които полагат грижи за дете, за провежданена туристическото
пътуване;

б) даванетона съгласие в писмена формаот родителите, настойницитеили
попечителите или от другителица, които полагат грижи за дете, за участиена

дететоили в съответното туристическопътуване;
в) провежданетона инструктажна ученицитеи на техните родители,

настойнициили попечители или на лицата, които полагат грижиза дете, за

безопасности културана поведение по времена туристическотопътуване.
5. Заверявас подпис и с печат списък на децата с данни за тритеим имена, дата

и година на ражданеи група.
6. Командироваслужителитена институцията, определени

за провежданетона

туристическотопътуване, съгласно Наредбатаза командировкитев страната.
Глава дванадесета

ОРГАНИЗАЦИЯНАДЕТСКОТОХРАНЕНЕ
Чл. 149. Храненетов ДетскаградинаN28 „ХристоБотев”се регламентираот

системата за контроли безопасностна храните(НАССР).
Чл. 150. (1) В детската градинасе приготвяхрана споредизискванията

за

рационалнохраненеи по рецептурник, одобренот МЗ.
(2) Менюто се изготвя ежеседмично от специалист

— технолог от УСХ — ЕАД,

гр.Варна. възраст от ЗЧл.151.Здравословното хранене на децата на

до 7 години в детска градинаN28” ХристоБотев”се постига чрез:
1. приемна пълноценна и разнообразнахрана;
2. достатъчен приемна зеленчуции плодове;
З. ограничаванеприемана мазнини, захари сол;
4. приемна достатљчно течности.
Чл. 152. Приеманетона хранителнипродуктиот фирматадоставчик е

задължение на домакина и работещитев кухнятана детска градина.
Чл. 153. (1) Хранителнитепродуктисе съхраняватв подходящо помещение.
(2) Домакинътноси отговорностза правилнотоим съхранениеи спазване срока

на годност, както и за спазването на:
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1. инструкциитеза начина на съхранениена хранителнитепродукти;
2. инструкциитеза почистване и дезинфекцияна хладилните съоръжения.
Чл. 154. Работещитев кухнята носят отговорностза съхранениетона

продуктите, получениот склада до влагането им, качеството и количеството на
приготвенатахрана.

Чл. 155. Домакинътизработвадневна калкулация, на базазаявената бройка
деца за деня и го предавана директораза подпис.

Чл. 156. Готвачътотговаряза количеството, качеството, вида и влагането на
изписаните продукти.

Чл. 157. От хранатасе заделят проби,които се съхраняватпритемператураот 0
до 4 градусав продължениена 48 часа.

Чл. 158. Хранатасе разпределяот готвача под контролана медицинската
сестра.

Чл. 159. Хранатасе получавав групитепо определенграфики се разпределяот
помощник-възпитателя.

Чл. 160. Медицинскатасестра и учителите контролират ежедневно
разпределянетои консумиранетона храната.

Чл. 161. Съобразноизискванията на БАБХ, хранителнипродукти, които не са

приготвени в кухнята на детската градина, се приемат със сертификатот

производителяи срокна годност.
Чл. 162. Децатасе хранят4 пъти дневно.
Чл. 163. (1) По времена храненетосе ползват необходимитесъдове и прибори

като споредвъзрасттана децата се включват постепенно вилица и нож.
(2) Не се допускасмесване на чисти и мръснисъдове.
Чл. 164. Споредвъзрасттасе спазват и изискванията за:
1. културана храненето;
2. самообслужванепо времена храна;
З. правилаза самостоятелно подреждане.
Чл.165. контролътпо количеството и качеството на хранатасе осъществява

ежедневно от директор, заместник- директорАСД и медицинските сестрии се

отразяватв протокол.
Чл. 166. Родителитесе информиратежеседмично за менюто на децата по дни

писмено, на специално организираноза целта таблои чрез сайта на детската
градина.

Глава тринадесета
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯНА ПРЕДУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ В

ДЕТСКАТАГРАДИНА

Чл. 167. Условия, изисквания и правила за безопаснои здравословно
провежданена възпитанието, обучениетои трудоватадейноств детската градина:

1. Сградитена Детскаградина N28” ХристоБотев” са изградени
в съответствие с дейностите, извършващисе в тях.

2. Подоветев занималните и спалните са покритис ламинат.
З. коридорите, тоалетните, стълбището, кухненския блок, пералното
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помещение и складовете са покритис мозайкаи теракот.
4. Таванитеи стените са изработениот материали, които не отделят вредни

емисии.
5. Въввсички помещения има условияза приоритетноестествено осветление.
6. Вратитеи аварийнитеизходи се отварятотвътренавън безпрепятствено.
7. Аерациятана занимални, спални и другитепомещения се извършвапрез

обезопасенис комарниципрозорци.
8. Всички останали терасниврати и прозорциса надеждно затворенисъс

съответните за целта приспособления.9. Електрическитетабла на сградитесе намиратв помещение на партерния
етаж в основната сградаи на първияетаж в сградатана нов корпус.

10. Вратитена електрическототаблоса заключени и ключът се съхраняваот
ЗТС и огняри.

Чл. 168. (1) За осигуряванена безопасниусловияна обучениеи труд при
провежданетона образователнадейноств детската градинаи при извършванена
трудовадейностсе спазват установенитев РепубликаБългарияединни правила,

норми и изисквания по отношение на:
1. Машини, съоръжения, апарати, уреди, материали, вещества.
2. Електрическиинсталации, отоплителнии аспирационниинсталации.
З. Строителниконструкции.
4. Вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност и лъчения.
5. Ергономичниусловияна възпитание,обучениеи труд.
6. Микроклимат(температура на въздуха, влажност).
7. Съоръженияи медикаменти за лекарскапомощ.
8. Пренасянена товари.
9. Организиранотопредвижванена децата, педагогическите специалисти и

непедагогическия персонал като пешеходци или пътници в транспортните
средства.

(2) За осигуряванена безопасниусловиясе спазват установенитев Република
Българияправила, норми и изисквания, когато педагогическите специалисти и

непедагогическият персонал или лица от други организации извършват
самостоятелна или съвместни дейности:

1. Ремонт на електрическиинсталации, водопроводнии канализационни
инсталации, отоплителнии аспирационниинсталации.

2. Ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апаратии съоръжения.
З.Строително-монтажнидейностив детската градина.
4. Товарно-разтоварнии транспортнидейности.
Чл. 169. Организацияна дейноститепо осигуряванена безопасниусловияна

възпитание, обучениеи труд:
1. Отоплениетов детската градина се включва след получена заповед на

директораи след направенпрегледна парнатаинсталация от упълномощенатас
договорфирма.2. Ползванетона ел. уреди, машини и съоръжения, апаратураи други става след
задължителна проверкана годностга им и съобразноуказаниятана производителя
за експлоатация и фирмата,отговарящапо договор.

З. Ел. таблата се проверяватпериодичноза тяхната изправност, както и
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годността на ел. инсталацията по токови кръговев съответствие с нормативните
изисквания.

4. Забранявасе отварянетона ел. таблатаот външни лица и от персоналаи
отстраняванетона повредитена същите.

5.При експлоатация, ремонти поддръжкана ел.инсталацията, ел.уредитеи
съоръжениятасе спазват всички нормативниизисквания.6. Ел. осветлението и уредитесе включват сутрин от огнярав 6.00 часа и се

изключват в 19:00 часа от дежурнитепомощник- възпитатели, като деня и часа се
вписват в дневник.

Чл. 170. Привъзникване на повредив ел. инсталацията, дежурнитепо смени
изключват гл. прекъсвачна ел. захранванетои уведомяватдиректора.

Чл. 171. Противопожарнитесъоръженияи техника се проверяватпериодично
за състоянието им и годността им за използване при евентуалновъзникване на
пожар.

Чл. 172. (1) Длъжностнителица в детската градина имат задължения за

осигуряванена безопасниусловияна труд, възпитание и обучениена децата.
(2) В детската градинасе сформиракомитет за работапо ЗБУТ, членовете на

която се избиратна общосъбрание— комитетпо условияна труд.
(З) В КУТ, освен директора има представителина педагогическите

специалисти.
(4) КУТ организира, ръководии контролирадейносттапо осигуряванена

безопаснии здравословниусловияна възпитание, обучениеи труд.
(5) Длъжностнотолице, назначено със заповед на директорапровежданачален

и периодиченинструктаж, с цел лицата, постъпващи на работада бъдатзапознати
с ПЗБУТ, Правилатаза опазване здраветои живота на децата, Пропускателния
режим в детската градина, Основнитеправилапо безопасности хигиена на труда,
Изискваниятаза работас електроуредии наработнотомясто и т.н.

(6) Началнияти периодиченинструктажсе провеждатпрезработновреме, по
предварителноизготвен план и се регистрират в съответната книга за

инструктажи.
Чл. 173. Не се допускатнаработалица, които не са инструктирани.
Чл. 174. Директорътна детската градинаноси отговорностза изпълнението на

всички изисквания на нормативнитеактове, свързанис осигуряванена безопасни
условияна труди опазване здраветои живота на работещите.

Чл. 175. Директорътна детската градина, в качеството си на работодател,
реализирамеркиза създаване на вътрешнасистема от правилаи изисквания за
безопаснаработа, съобразенас установените в странатанорми и обхващаща
всички дейности.

Чл. 176. Директорътна детската градинаорганизиратрудовияпроцес, като се
стремида отстранявав максимална степен съществуващитерисковифакториза
живота, здраветои работоспособносттана децата и служителитев детската
градина.

Чл. 177. В краяна всяка учебнагодина директорътинициираобсъжданена
условиятана ЗБУТ и меркиза тяхното подобряване.

Чл. 178. Директорътна детската градинаутвърждавасъс заповед и контролира
провежданетона различнитевидове инструктажи, като предварителноутвърждава
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всички инструкциии правилаза работа.
Чл. 179. Директорътноси отговорностза:
1. осигуряванена необходимотообучениеи за безопаснитеусловияна труд;
2. организиранена дейностиза противопожарнаохрана;
З. разработванетона система за предотвратяванеи ликвидиранена авариии

пожари;
4. взаимодействиетос отговорнитеинституции и със служителитеза

медицинска помощ, за противопожарнаохрана и граждансказащита за

осигуряванебезопасносттана работещите;5. недопусканена работана лица със заболяванияи състояние, противопоказни
на съответния вид работа;6. осигуряванена необходимотоработнооблеклои необходимителични
предпазнисредства;7. уведомлениетопо надлежния ред на общинскаадминистрация, РУО,

Инспекциятапо трудаи социалнитегрижи, Прокуратуратаи Гражданскатазащита

в случаина тежки авариии злополуки;
8. установяването, разследванетои регистрациятана всяка станала злополукаи

известните мупрофесионалнизаболяванияпо реди начин, определенисъс закон.
Чл. 180. Всичкислужителитеи работницив детската градинаса длъжни да:
(1) се явяват на работав състояние, което позволява да изпълняват възложените

им задачи.
(2) спазват трудоватадисциплина, установенияред и изискванията на

нормативнитеактове по безопасността, хигиената на трудаи противопожарната
охрана.

(З) се грижатза собственатаси безопасности безопасносттана лицата, които

могат да пострадатот техните действияили бездействия.
(4) се убедятпредизапочване на работав безопаснотосъстояние на работното

оборудване,което използват или обслужват.
Чл. 181. Всекислужителе длъжен да уведомисъответните длъжностнилица за

всички повредии аварии, които създават опасност за тяхното, на децата и на други
служителиздраве.

Чл. 182. Прикакъвто и да е инцидент с дете задължителнодабъдеуведомяван
директорът, родителитена детето, общинскаадминистрацияи РУО.

Чл. 183. В детска градинаN28 „ХристоБотев”се поддържанеобходимият
минимум от медикаменти за долекарскапомощ. Те се съхраняватв специално

определеноза целта място (медицински шкаф) в кабинетитена медицински
специалисти. Достъпътна деца до тях е абсолютноизключен.

Чл. 184. Припровежданена планираниили спешни ремонти, на ремонтни
дейностина уреди, апарати, осветителни, вентилационни, Вик инсталации и

строително-монтажнидейностив сградатаи на дворазадължителносе спазват

всички изисквания за обезопасяване.
Чл. 185. Работещитев детската градинаса задължени да:
1. поддържатреднаработнотоси място и приприключваненаработнияден, да

го оставят чисто и подредено.
2. повишават квалификациятаси за хигиената на трудаи противопожарната

охрана.
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З. се грижатза личната си безопасности безопасносттана децата.
Чл. 186. (1) Учителите са длъжни за осигуряватнеобходимитеусловияза

безопасностна децатавъв всеки един момент от престояим в детскатаградина.
(2) Привъзникнала опасност, незабавнода се информиратмедицинските

специалистии директорътна детскатаградиназа предприеманена спешни мерки.
(З) Дане се оставят децата безконтролпод какъвто и да е предлог.
(4) Да не допускат достъп на децата до отворени балконскиврати,

стерилизатории лекарства.
(5) Учителите се грижатза създаване на безопасниусловияна възпитание,

обучениеи трудвътрев детската градинакато:
1. Подсигуряватбезопасниматериалии играчкиза работас децата.
2. Проследяваткакви материалисе внасят от децата в групитеи дали те не са

опасни за децата.
З.Поставятна безопасномясто острии чупливиматериали.
4. Не поставят върхудидактическитешкафоветежки предмети.
5. Спазват хигиенните изисквания за създаване на добърмиклоклимат в

групата(осветление, отопление, проветривост, влажност на въздуха).

6. Отразяватв тетрадкатаза ремонтиза съществуващипроблемив
помещенията на детскатагрупа(ВиК, счупенистъкла, балатуми др.).

(6) Извежданетои връщанетона децата от и до помещението за допълнителни
педагогически дейностисе извършва от учителя в групатана съответния

преподавателсрещуподпис.
(7) Учителитепланирати реализираттеми, подчинени наПравилниказа ЗБУТ;

на Програмаза децата от предучилищнавъзрастза действияпри
бедствия, аварии,

катастрофии пожари;достъпни теми за децата, отнасящи се до Правилатаза

уличнодвижение; превенциина насилието и риска;и др.
(8) Учителитеносят прякаотговорностза безопасносттав детската групаи при

организиранидейностиизвън детската градина.
Чл. 187. Помощник-възпитателятв детската група се грижи за създаване на

безопасниусловияна възпитание, обучениеи трудвътрев групатакато:
1. спазва хигиенните и безопасниизисквания за работав детскатаградина;
2. съхранявапод строгконтролпочистващите и дезинфекционнитехимически

препарати;
З.правимокрозабърсванена пода в групата, когато децата не са в движение;
4. поставя съдоветеизцедени и в изключен стерилизатор;
5 .при ползване на стерилизаторитеспазва инструкциитеи отразява

времетраенетов тетрадка;
6. изважда съдовете от стерилизаторасамо приизключено положение;
7. при почистване на прозорцитеползва стълби и се грижа за своята

безопасност;
8. не предприемасамоволни действия, за които нямат задължение и

необходиматаподготовка.Напр.подмяна на електрическикрушки;
9. припочистване на дворасигнализираза счупениуреди;
10. всеки петък почиствафилтритена чешмите;
11. боклукътот групитесе изхвърляпрединапусканенаработнатасмяна;
12. периодичнопроверявасъстоянието на всички легла, столове, шкафовеи др.
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инвентари принуждатърсиначин за отстраняванена повредите;
13. носи отговорностза живота и здраветона децата до завръщанена

учителите, когато те отсъстват за кратко;
15. осигуряванеобходимияминимумрезервнавода за битовии питейнинужди.
Чл. 188. За извършванена дейностипо осигуряванебезопасниусловия за

възпитание, обучениеи трудв детската градинасе водят следните документи:
1. книги за инструктаж

— начален и периодичен, извънреден.
2. Дневникза регистриране, отчитане и анализиранена злополукитеили бланки

за същото.
З. Дневникза регистриранепроверкитена контролнитеоргани.Чл.189.(1)Пропускателният режим в детска градинае обезпеченот домофонна

система за родителитеи чип система за служителите.
(2) Не се допускавлизането на родителии външни лица.
(З) Забранявасе пушенето на териториятана детската градинаи двора,

внасянето на горивни и запалителни материали, огнестрелнооръжие и други
предмети, които могат да причинятнараняване.

(4) Спиранетона автомобилив дворана детската градинасе извършвана

определенитеза целта паркоместа.Пропусканетои престоя на автомобили,

осигуряващиснабдяванетона детското заведение се осигурявасамо в работното
времена ДГ

Глава четиринадесета
УЧАСТНИЦИВ ПРЕДУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ

Чл. 190. Участницив предучилищнотообразованиеса учителите, децата и

техните родители.
Деца
Чл. 191. (1) Децатаимат следните права:
1. дабъдатобучавании възпитавани в здравословна, безопаснаи сигурнасреда;
2. дабъдатзачитани като активни участницив образователнияпроцес;
З.да получаватбиблиотечно-информационнообслужване;
4. да получаватинформацияотносно обучението, възпитанието, праватаи

задълженията си;
5. да получаватобщаи допълнителна подкрепаза личностноразвитие;
6. да бъдатинформирании консултиранивъв връзкас изборана образование

и/или професия;7. да участватв проектнидейности, споредвъзрастовитеси възможности;
8. да бъдатпоощряванис моралнии материалнинагради.
(2) Детев риске дете:
1. безродителскагрижаили чиито родителиса починали, неизвестни, лишени

са от родителскиправаили родителскитеим праваса ограничени;2. жертвана злоупотреба,насилие, експлоатация или всякакво другонехуманно
или унизителноотношение или наказание във или извън семействотому;

З. в опасност от уврежданена неговото физическо, психическо, морално,
интелектуалнои социално развитие.
Чл. 192. (1) ДетскаградинаN98” ХристоБотев” осигурява подкрепа

за личностно развитиена децата съвместно с държавнитеи местните органии
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структурии доставчицитена социални услуги.(2) ДетскаградинаN28 „ ХристоБотев” самостоятелно разработваи

прилагацялостни политики за:
1. подкрепаза личностно развитиена детето;
2. изгражданена позитивен организационенклимат;
З.утвърждаванена позитивна дисциплина;
4. развитиена общносттав детската градина.
(З) Изгражданетона позитивен организационенклимат се осъществява в

условията на сътрудничество, ефективнакомуникацияи отношения на

загриженостмежду всички участницив процесана предучилищнотообразование.(4) Приработатас децата, детска градина N28 „ХристоБотев”основава
дейностгаси на принципана позитивната дисциплина, която се свързвас меркии
подходи, гарантиращиизслушване на детето, осъзнаване на причинитеза

проблемнотому поведение и предоставянена възможност за усвояванена добри
поведенчески модели спрямосебеси и останалите.

(5) Приработатас децата детска градинаN28 „ХристоБотев”основава
дейносттаси на принципана превенциятана обучителнитетрудностии ранното
оценяване на рискаот тях.

Чл. 193. (1) Изгражданетона позитивен организационенклимат и на

подходяща психологическа средав детската градинае изразна общатаволя и

координиранитеусилияна всички участницив образователнияпроцес.
(2) Основенпринцип при изгражданетона институционалнатаполитика за

противодействиена тормозаи насилието е прилаганетона цялостен подход,

полагане на координирании последователни усилия за предотвратяванена

тормоза и насилието и създаване на по-сигурна средав образователната
институция.

(З) Дейноститепо превенцияи интервенцияна тормозаи насилието се

разработватвъз основа на Механизъмза противодействиена тормозаи насилието

в институциитев системата на предучилищнотои училищнотообразованиеи на

алгоритъмза неговото прилагане, утвърденисъс заповед от министърана

образованиетои науката.
Чл. 194. Детскатаградинасъздаваусловияза спазване на праватана детето.
Чл. 195. Директорътна детската градина съдействаза реализиранетона

институционалниполитики за противодействиена тормозаи насилието и

прилаганетона цялостен подход, полагане на координирании последователни

усилияза предотвратяванена тормозаи насилието и създаване на по-сигурнасреда
в образователнатаинституция.

Чл. 196. (1) Директорътна детската градина организира, координираи
контролира, участва в предприеманетои изпълнението на ефективнимеркиза

предотвратяванена всички формина дискриминацияв детската градинаот страна
на педагогически специалист или лице от непедагогическия персоналили от друго
дете или родител.

(2) Поставяна достъпномясто текста на закона, както и всички разпоредбиот

вътрешнитеправила, отнасящи се до защитата от дискриминация.
(З) Регламентирав длъжностнитехарактеристикина работещитеизисквания за

гарантиранена праватаи висшите интересина децата.

стр. 43



(4) С оглед осигуряванена превенцияи гарантиранена праватаи интереситена
децата, запознава срещу подпис и следи за изпълнението на разпоредбитена

Етичниякодекс на работещитес деца.
(5) Контролираи съдействаза идентифициране,предотвратяванеи ефективно

противодействиена насилието на деца в различнитему формии злоупотребатас

деца.
Чл. 197. Приотказ от страна на родителяда съдействаи да подпомага

реализиранетона дейноститепо преодоляванена проблемнотоповедение на

детето и за справянесъс затруднениятаму с приобщаванетов образователния
процеси в институционалнатасреда, директорътна институциятаписмено
сигнализирадирекция„Социалноподпомагане”по настоящия адресна детето за

предприеманена действияпринеобходимостприусловиятаи по редана Законаза

закрилана детето.
Чл. 198. (1) Педагогическитеспециалисти, всички работещии родителитена

децата, посещаващи детскатаградинаса задължени да не:

1. разпространяватинформацияза децата от персоналенхарактер, която би

могла данарушиправатана детето и човешките права;
2. нарушаватправатана детето и праватана работещитев детскатаградина, да

унижаватличното им достойнство, да прилагатформина физическои психическо

насилие върхутях.
(2) Приналичие на информация/съмнения за малтретиранеили наличие на друг

риск за детето или при установенииндикации, че дете се нуждаеот закрила,

незабавносе уведомявадиректорътна дирекция„Социалноподпомагане”
Държавнатаагенция за закрилана детето или Министерствотона вътрешните
работии се оказва пълно съдействиеза предприеманена подходящи меркиза

своевременнопредотвратяванена риска.Същотозадължение има и всяко лице, на

което това е станало известно във връзкас упражняванатаот него професияили

дейност, дории ако то е обвързанос професионалнатайна.
Чл. 199. Педагогическитеспециалисти и всички работещиразпознават

индикаторите за различнитевидове насилие и своевременноизпълняват
задължениятаси за сигнализиранеза деца в риск.

Чл. 200. За преодоляванена проблемнотоповедение на детето и за справяне
със затруднениятаму с приобщаванетов образователнияпроцес и в

институционалнатасреда, с участиетому в дейносттана институциятаи с

поведенческитему проявисе прилагатедна или повече от следните дейностиза
въздействиевърхувътрешнатамотивация:

1. обсъжданес цел изясняване на възникнал проблеми получаванена подкрепа
за разрешаванетому;

2. използване на посредникприрешаванена конфликт;
З.консултиранена детето с психолог/педагогически съветник;
4. създаване на условияза повишаване на социалните уменияза общуванеи за

решаванена конфликтипо ненасилствен начин;
5. насочване на детето към занимания, съобразенис неговите потребности.
Чл. 201. (1) Детскатаградинаима Етичен кодекс на общността, който се

приемаот представителина педагогическиясъвет и обществениясъвет.

(2) Етичнияткодекс се изготвя по достъпен и разбираемначин и се поставя на
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видно място в сградатана детската градина.
(З) Етичнияткодекс се публикувана интернетстраницатана детската градина.
Чл. 202. Детскатаградинапредоставяусловияза равендостъп до образование

за децата и чрез осигуряванена достъпна физическасреда, достъпност на

информациятаи комуникацията, достъп до учебнотосъдържание, разумни
улеснения, технически средства, специализиранооборудванеи специализирана
подкрепящасреда, дидактическиматериали, методики и специалисти.

Чл. 203. Достъпнатафизическасредавключва осигуряванена подходящи

условия, използване и прилаганена иновативни подходии съвременнитехнологии
за физическадостъпност, които в най-голяма степен да отговорят на

потребноститена децата.
Чл. 204. Достъпносттана информациятаи комуникациятасе изразявав

осигуряванена:
1. достъп до видовете средстваза информацияи комуникация(телефони,

компютри, интернети други);
2. достъп до информацияза праватаи задължениятана децата, за програмната

система на детската градинаи предлаганитедопълнителнидейностии дейностипо
интереси;

З. достъпностна познавателните книжки и учебнитепомагала чрезосигуряване
на разумниулесненияспорединдивидуалнитепотребностина децата;

4. достъпна мултимедийнаобразователнасреда, специализиранисофтуерни
продукти, аудио-визуалнисредства, алтернативниформиза комуникацияи за

предаванена информацияна деца с увреденслухи с нарушенозрение.
Чл. 205. Достъпътдо учебнотосъдържаниесе гарантирасъс:
1. предоставянена подкрепаза личностно развитиена децата

за осигуряванена

непрекъснатостприпреходаим към начален училищенетап;
2. адаптиранена учебнотосъдържаниесъобразноиндивидуалнитепотребности

на децата със специални образователнипотребности;
З. осигуряванена помощни средстваи специализиранитехнологии в

педагогическотовзаимодействие;
4. използване на подходящи обучителниматериалии учебнипомагала.
Чл. 206. Детскаградина N28” ХристоБотев” създава условия

за екипна работамеждуучителитеи другитепедагогически специалисти, в т.ч. за
обсъжданена проблемии обмянана добрипрактикиприработатаим с едни и

същи деца с цел повишаване ефективносттана педагогическитеподходи.
Чл. 207. Заниманиятапо интересисе организиратот детска градинаN98

способностите наиБотев” на„Христо развитиеза
компетентностите на децата, за изява на дарбитеим в областтана изкуствата,
спорта, науките, гражданскотои здравнотообразование,както и за придобиванена

уменияза лидерство.
Чл. 208. (1) Децатасе поощряватс моралнии с материалнинаградиза високи

постижения в предучилищнотообразование,в заниманията по интересии за

участиев конкурсии състезания за деца от предучилищнавъзраст.
(2) Наградитеза деца на детска градинаN28” ХристоБотев”са купи, топки,

дидактичниигри, грамотии др.
(З) Наградитесе раздаватслед провежданена конкурси, спортнипразници,
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концертии др. по предложениена Педагогическиясъвет и след съгласуванес

Обществениясъвет на детската градина.

Родители
Чл. 209. (1) Сътрудничествотои взаимодействиетомежду родителитеи

детската градинасе осъществяват чрез:
1. индивидуалниконсултации;
2. родителскисрещи;
З.обучения;4. всеки път, когато конкретнаситуацияили поведение на детето го прави

необходимо.
(2) Средствоза връзкасъс семействотона детето може да бъдеи електронната

поща на един от родителите, както и електронниятдневник на групата.
Чл. 210. Родителитеимат следните права:
1. периодично и своевременнода получават информацияза успеха и

развитиетона децата им в образователнияпроцес, за спазването на правилатав
детската градинаи за приобщаванетоим към общността;

2. да се срещатс ръководствотона детската градина, с учителитеи с другите
педагогически специалисти в определенотоприемновремеили в другоудобноза
двете странивреме;

З.да се запознаят с програмнатасистема в детската градина;
4. да присъствати при желание от тяхна странадабъдатизслушвани, когато се

решаватвъпроси, които засягат праваи интересина детето;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация,подкрепа и

консултиранев детската градинапо въпроси, свързанис образованиетои с

личностноторазвитиена децата им;
6. да избирати да бъдатизбиранив обществениясъвет на детската градина;
7. да изразяватмнение и да правят предложенияза развитиена детската

градина.
Чл. 211. (1) Родителитеимат следните задължения:
1. да осигуряват редовнотоприсъствиена детето в задължителното

предучилищнообразование,като уведомяватсвоевременнодетската градинав
случаитена отсъствие на детето;

2. да запишат детето си в детска градинаили училище, в което се осъществява
задължително предучилищнообразованиепо избор;

З. редовнода се осведомяват за своите деца относно приобщаванетоим в

детската градина, успехаи развитиетоим в образованиетои спазването на правила
на детската група;

4. да спазват правилниказа дейносттана детската градинаи да съдействатза
спазването му от странана детето;

5. да участватв процесана изгражданена навици за самоподготовка като част

от изгражданетона уменияза ученепрезцелия живот;
6. да участватв родителскисрещи;
7. да се явяват в детската градинаслед покана от учител, директорили друг

педагогически специалист в подходящо за двете странивреме;
8. да спазват началото и краяна учебнияден в детската градина;
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9. да изпращатдетето си в детската градиназдраво, чисто и с удобнидрехи;
Педагогическиспециалисти и помощник-възпитатели
Чл. 212. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които

изпълняват нормапреподавателскаработа,са педагогически специалисти.
(2) Педагогическиспециалисти са и пед.съветници, психолозите, логопедите.
(З) Педагогическиспециалисти са лица, които изпълняват функции:
1. свързанис обучението, възпитанието и със социализацията, както и с

подкрепатаза личностно развитиена децата в детските градинии центроветеза

подкрепаза личностно развитие;
2. по управлениетона детската градина.
Чл. 213. (1) Необходимитекомпетентности като съвкупностот знания, умения

и отношения по нива на кариерноторазвитие за всеки вид педагогически
специалист се определятв професионаленпрофил.

(2) Длъжноститена педагогическите специалисти се заемат от лица,

придобиливисше образованиев съответното на длъжностга професионално
направлениесъгласно класификаторана областитена висше образованиеи

професионалнитенаправленияи професионалнаквалификация,необходимаза

изпълнението на съответната длъжност.
Чл. 214. (1) Педагогическитеспециалисти имат следните права:
1. да бъдатзачитани праватаи достойнствотоим;
2. да определятметодите и средстватаза провежданена образователнияпроцес

съобразнопринципитеи целите, определенив ЗПУО;
З.да участватвъв формиранетона политиките за развитиена детската градина;
4. да получават професионалнаподкрепа в процеса на изпълнение на

служебнитеси задължения;
5. да повишават квалификациятаси;
6. да бъдатпоощрявании награждавани.
(2) Педагогическитеспециалистиимат следните задължения:
1. да осъществяват обучениеи възпитание на децата в съответствие с

държавнитеобразователнистандарти;
2. да опазват живота и здраветона децата по времена образователнияпроцеси

на другидейности, организираниот институцията;
З. да зачитат правата и достойнствотона децата, родителитеи другите

участници в предучилищнотообразованиеи да сътрудничати партниратсъс

заинтересованитестрани;
4. да поддържати повишават квалификациятаси съобразнополитиките за

организационноразвитиена съответната институция и специфичнитепотребности
на децата, с които работятс цел подобряванекачеството на образованиетоим.

5.да уведомяватнезабавнодиректор, когато се налага да отсъства, за

осигуряванена заместник.
б.даизпълняват минималната нормаза задължителна преподавателскаработаи

другитезадължения, включени в длъжностната им характеристика.
(З) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважениеот родителите,

административнитеоргании обществеността.
Чл. 215. (1) Освенв случаите, определенив ЗПУО, педагогически специалист

не може да извършвасрещузаплащане обучениеили подкрепана деца, с които
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работив детскатаградина, ако това заплащане
е от името и за сметка на децата,

включително със средстваот училищнотонастоятелство.
(2) В едномесеченсрокот началото на всяка учебнагодина педагогическият

специалист подава пред работодателяси писмена декларация относно

обстоятелствотодали срещузаплащане от името и за сметка на децата през

предходнатаучебнагодина е извършвалобучениеили подкрепана деца и че това
не са билидеца, с които педагогическиятспециалисте работилв същия период.

(З) Приустановяваненарушениена ал. 1 и 2, както и в случаитена неподаване
на декларациятаили при подаване на декларацияс невярно съдържание
педагогическитеспециалисти носят дисциплинарнаотговорностпо реда на

Кодексана труда.
Чл. 216. (1) Не може да заема длъжностна педагогическиспециалист лице,

което:
1. е осъждано за умишленопрестъплениеот общ характернезависимо от

реабилитацията;2. е лишено от праводаупражнявапрофесията;
З. страдаот заболяванияи отклонения, които застрашаватживота

и здраветона
децата, определенис наредба,издадена от министъра на здравеопазването
съгласуванос министърана образованиетои науката.

(2) Разпоредбатана ал. 1, т. 1 не се прилагаза лицата, осъдени по наказателни

дела, посочени в чл. 1 от Законаза политическа и гражданскареабилитацияна

репресиранилица.
(З) Привъзникване на обстоятелствопо ал. 1 трудовотоправоотношениес

педагогическияспециалист се прекратявапри условиятаи по редана кодексана

труда.
(4) Разпоредбитена ал. 1, 2 и З се прилагати за заемането на всички останали

длъжностив детската градина.
Чл. 217. В ДГработяти непедагогическиспециалисти

— зам.директорАСД,
гл.счетоводител, ЗТС, помощник-възпитателии огняри.

Чл. 218. (1) Педагогическитеи непедагогическитеспециалисти може да бъдат
награждаванис отличия и наградиза образцовоизпълнение на задължениятаси
със заповед на директорана детската градина.

(2) Отличията и наградитеза образцовоизпълнение в детска градинаса
грамота, паричнанаграда, предметнанаграда.На ПС се предлагатотличилите се

педагогически и непедагогически специалисти за награждаване, като се взема

решениечрезобсъжданеи гласуване( с таен вот).

Чл. 219. Работещитев детската градинаса длъжни да спазват етичния кодекс
на детската градина.

Глава петнадесета
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТАГРАДИНА

Чл. 220. (1) Органза управлениеи контролна детската градинае директорът.(2) Директорътпо ал. 1 управляваи представлявасъответната институция.
(З) Директорътна общинскадетска градинаорганизираи контролира

цялостнатадейностна институциятав съответствие с правомощията, определенис
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държавнияобразователенстандартза статута и професионалноторазвитиена
директорите, учителитеи другитепедагогическиспециалисти.

Чл. 221. (1) В изпълнение на своите правомощиядиректорътиздава
административниактове.

(2) Административнитеактове на директоритена общинскитедетски градинив
системата на предучилищнотои училищнотообразованиемогат да се оспорватпо

административенредпредкмета на общината.
(З) Административнитеактове на директоритена институциитемогат да се

обжалватпо редана Административнопроцесуалниякодекс.
Чл. 222. Приуправлениетои контролана учебната, учебно-творческата,

спортнатаи административно
— стопанската дейностдиректорътсе подпомага от

зам.директори
Чл. 223. (1) Приотсъствие на директораза срок, по-малък от 60 календарни

дни, той се замества от определенсъс заповед за всеки конкретенслучай
от определенсъс заповедзаместник-директор, а при невъзможност

педагогическиспециалист от институцията.
(2) Заповедтасе издава от директора, а при невъзможност

— от кмета на

общината.
(З) Приотсъствие на директораза срок, по-дълъг от срокапо ал. 1, общинският

кмет сключва трудов договор с друго лице за временноизпълняване на

длъжността„директор”.

Чл. 224. (1) Специализиранорган за разглежданеи решаванена основни

педагогически въпросив детската градинае педагогическиятсъвет.
(2) Педагогическиятсъвет включва в състава си всички педагогически

специалистии заместник-директоритебезнормана преподавателскаработа.
(З) Директорътна детската градинае председателна педагогическиясъвет.
(4) В заседанията на педагогическиясъвет с правона съвещателен глас може да

участват представителина обществениясъвет, настоятелството, медицинското
лице, което обслужвадетскатаградина, както и другилица.

(5) Директорътна детската градина, в качеството си на председателна
педагогическия съвет, кани писмено представителитена обществениясъвет и на

настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя
възможно най-пълна информацияпо въпросите, които предстоида бъдат
обсъждани.

Чл. 225. (1) Педагогическиятсъвет в детската градина:
1. приемастратегияза развитиена детската градиназа следващите

4 години с

приложеникъм нея: план за действиеи финансиранеи програмнасистема като
част от стратегиятаза развитиетона детската градина;

2. приемаправилникза дейносттана детската градина;
З.приемагодишния план за дейносттана детската градина;
4. приемамеркиза повишаване качеството на образованието;
5. приемапрограмаза предоставянена равнивъзможности и за приобщаванена

децата от уязвимигрупи;
6. предлагана директораразкриванена занимания по интереси;7. правипредложенияна директораза награждаванена деца;
8. определясимволи и ритуалина детската градинаи другиотличителнизнаци;
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9. запознава се с бюджетана детскатаградина, както и с отчетите за неговото

изпълнение;
10. периодично, най-малкотри пъти през една учебнагодина, проследяваи

обсъжданивото на усвояванена компетентности от децата и предлагасъвместни
меркимеждуучителитес цел подобряванена образователнитерезултати;

11. упражнявадругиправомощия, определенис нормативенакт.
(2) Документитепо ал. 1 т. 1-6 се публикуватна интернетстраницатана

детската градина.

Глава шестнадесета
ИНФОРМАЦИЯ ИДОКУМЕНТИ

Чл. 226. (1) Документитев системата на предучилищнотои училищното
образованиесе създават, обработвати съхраняватпри спазване на държавния
образователенстандартза информациятаи документите

— НаредбаNe 8 от
11.08.2016 г.

В детска градинаN28” ХристоБотев” се водят и съхраняват следните

документи:
1. Списък-образецN2 2 — информацияза организиранена дейностгав детската

градинапрезучебнатагодина и приложеникъм него документиза наименованието
и местонахождението на детската градинав случаите, в които е настъпила промяна
презпредшестващияпериод;годишен план; програмнасистема; информацияза

организациятана учебнияден.2. Другидокументина електронени хартиенносител:2.1. Книгаза решениятана педагогическия съвет и протоколиот заседанията.
2.2. книга за регистриранена заповедите на директора.
2.3. книга за контролнатадейностна директора]заместник-директора и

констативни протоколиот направенитепроверки.
2.4. книга за регистриранена проверкитена контролнитеорганина МОН.
2.5. Дневникза входящата кореспонденцияи Дневникза изходяща

кореспонденцияи съответните класьорис кореспонденцията.
2.6. Книга за регистриранена дарениятаи класьор със свидетелства за

даренията.
2.7. Летописна книга.
2.8. Книга за заповедите за храна.
2.9. 10. Дневникна група/подготвителнагрупа.
2.10. Дневникза дейностиза подкрепаза личностно развитие.2.11. Регистрационнакнига за издадените удостоверения.
2.12. Регистрационнакнига за издаденитедубликатина удостоверения.
З.Личнообраз.дело на дете, посещаващо подготвителна за училищегрупа.
(З) Детскатаградинаиздава следните документив съответствие с изискванията

на ДОСза информациятаи документите:
1. Удостоверениеза задължително предучилищнообразование.
2. Удостоверениеза преместванена дете от задължително предучилищно

образование.
Чл. 227. (1) Издаденитедокументии техните дубликатисе регистриратв
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съответните книги за регистриранена издадените удостоверенияили на

издаденитедубликатина удостоверенияили в електроненформатс идентична

информация.(2) Издаденитедокументи, отнасящи се до децата, се предаватна родителите
срещуподпис.

Чл. 228. Документите, издавани или водени от институциитев системата на

предучилищнотои училищнотообразование,се попълват на българскикнижовен
език.

Чл. 229. (1) Министерствотона образованиетои наукатаорганизираводенето
на национална електроннаинформационнасистема за предучилищнотои
училищнотообразование.(2) Воденетона националната електроннаинформационнасистема по ал. 1 се

извършвапри условияи по ред, определенис държавнияобразователенстандарт
за информациятаи документите.

(З) Във всяка общинасе създава и води регистърна общинскитедетски
градини.Обстоятелствата, които подлежат на вписване, се определятс наредбана

общинскиясъвет.
Чл. 230. (1) ДетскаградинаN28 „ХристоБотев”е администраторна лични

данни по смисъла на чл. З, ал. 1 от Законаза защита на личните данни.
(2) Личнитеданни се събиратза конкретни, точно определении законни цели,

обработватсе законосъобразнои добросъвестнои не могат да се обработват
допълнителнопо начин, несъвместим с тези цели.

(З) Личните данни се обработвати съхраняватна хартиен и електронен
носител.

(4) Директорът, в качеството си на администраторна лични данни, се

задължава да осигури необходимитетехнически и организационнимерки за

защита на данните от посегателства, загубаили промени.
(5) Обработващиятличните данни, определенсъс заповед на директора, е

задължен да осъществява защита на личните данни при обработванетои

осъществяването на достъпа до тези данни, като осигуризащитата на личните

данни, сигурносттаи конфиденциалносттана информацията.
(6) Приръчнотообработванена личните данни, лицата се задължават да

предприематнадлежни мерки, за да се предотвратинепозволен достъп или

разкриване, промяна, унищожаванеили случайназагуба.
(7) Администраторъти обработващитеданните, не носят отговорностако

родителят/работникът/служителят сам е оповестил публичноличните си
данни/данни на детето на третилица.

Чл. 231. Личните данни на децата се обработвати съхраняватсъгласно
Политикатаза защита на личните данни.

Чл. 232. (1) Лицатапо чл. 230 са задължени да:
1.Обработватличните данни законосъобразнои добросъвестно.
2. Събиратличните данни за конкретни, точно определении законни цели и да

не обработватличните данни допълнително, по начин несъвместим с тези цели.
З.Отразяватличните данни точно и принеобходимостда се актуализират.
4. Заличаватили коригиратличните данни, когато се установи, че са неточни

или непропорционалнипо отношение на целите за които се обработват.
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5. Поддържатличните данни във вид, който позволява идентифициранена

съответните физическилица за периодне по-дълъг от необходимияза целите.
(2) Горепосоченителица за водене на регистърсе задължават да гарантират

надеждност на обработването,като осигуряттехнически и организационнимерки
за защита на личните данни срещу:

1. Случайноили незаконно разрушаване.2. Незаконноразкриванеили достъп.
З.Случайназагубаили промяна.4. Нерегламентираноизменение или разпространение, както и всички други

незаконни формина обработване.5. Незаконнокопиране, изнасяне и разпространяване.
6. Изтриване(унищожаване) преди изтичане на необходимиясрок за

съхранение, съответстващ само на целите, за които те са събрании се обработват.
Чл. 233. (1) В детската градинасе води видеонаблюдениена входовете на

детската градина.
Глава седемнадесета

ОБЩЕСТВЕНСЪВЕТ НАДЕТСКАТАГРАДИНА
Чл. 234. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично

функциониращиобщностикъм всяка детска градинасе създаваобщественсъвет.

(2) Обществениятсъвет е орган за подпомагане на развитиетона детската

градинаи за гражданскиконтролна управлениетой.
Чл. 235. (1) Обществениятсъвет се състои от нечетен бройчленове и включва

един представителна финансиращияоргани най-малкотримапредставителина
родителитена деца от съответната институция.(2) Представителитена родителитесе излъчват от събраниена родителите,

свикано от директорана детската градина.
(З) На събраниетосе определяброятна представителитена родителитеи се

избирати резервничленове на обществениясъвет.

(4) Председателятна обществениясъвет се избираот членовете му.
(5) Членоветена обществениясъвет се определятза срокне по-дълъг от три

години.
Чл. 236. (1) Обществениятсъвет се свиква на заседание най-малко4 пъти

годишно, като задължително провеждазаседание в началото на учебнатагодина.
(2) С правона съвещателен глас в работатана обществениясъвет на детските

градиниучастваи представителна настоятелството.
(З) В заседанията на обществениясъвет могат да бъдатканени и служителина

институцията, на регионалнотоуправление на образованието, експерти, на
синдикатите, на юридическителица с нестопанска цел и други заинтересовани
лица.

Чл. 237. (1) Директорътна детската градина има право да присъствана
заседанията на обществениясъвет и да изразявастановище по разглежданите
въпроси.

(2) Директоръте длъжен при поискване от обществениясъвет да предоставя
всички сведения и документи, необходимиза дейностгаму.

(З) Принеобходимостдиректорътможе да отправиискане до председателяна
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обществениясъвет за свикването му.
Чл. 238. Обществениятсъвет в детската градина:
1. одобрявастратегиятаза развитиена детската градинаи приемаежегодния

отчет на директораза изпълнението й;
2. участвав работатана педагогическия съвет приобсъжданетона програмаза

предоставянена равнивъзможности за приобщаванена деца от уязвимигрупи и
приобсъжданена изборана униформи;

З. предлагаполитики и мерки за подобряванекачеството на образователния
процес въз основа на резултатитеот самооценката на институцията и

инспектиранетона детската градина;
4. дава становище за разпределениетона бюджетапо дейностии размерана

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му — за институциитена
делегиранбюджет;

5. съгласувапредложениетона директораза разпределениена средстватаот
установенотокъм краяна предходнатагодина превишениена постъпленията над
плащанията по бюджетана детската градина;

6. участва с представителив комисиите за атестиранена директоритепри
условията и по реда на държавнияобразователенстандарт за статута и

професионалноторазвитиена учителите, директоритеи другитепедагогически
специалисти;

7. съгласуваизбранитеот учителитепознавателни книжки;
8. сигнализиракомпетентните органи, когато при осъществяване на дейността

си констатиранарушенияна нормативниактове;
9. участвав създаването и приеманетона етичния кодекс на детската градина.

Глава осемнадесета
ИМУЩЕСТВОИ ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 239. (1) За целите на дейносттаси детска градинаN28 „ХристоБотев”
използва старкорпуси нов корпуссгради, разполагас изграденаза нуждитена
предучилищнотообразованиеи поддържанаматериалнабаза.

(2) Отговорностза опазването на материалнатабазаносят всички работещив

детска градина.
(З)Материално-отговорнолице е ЗТС.
Чл. 240. Работещитев детската градинаи децата имат право да ползват

безпрепятственои по предназначениеналичната материалнабаза.
Чл. 241. (1) Работещитеи родителитеса длъжни да опазват материалнатабаза

на детската градина.
(2) Родителитеи учителитеса задължени да възпитават децата в опазването и

поддържанетона добървид на мебелитеи предметитеот интериора, съобразно
възрасттана децата.

Чл. 242. Придопуснатаповредавиновното поведение се санкционира.
Чл.24З.(1) ДетскаградинаN98 „ХристоБотев”работив условиятана делегиран

бюджет.
(2) Сградитена детската градина, както и всички материалниактиви са
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общинскасобственост.
(З) Финансиранетона детската градинастава от държавнии местни дейности.
(4) Бюджетътсе формирав началото на всякафинансовагодина.
(5) Директоръте отговоренза правилноторазходванена средствата, а всички

работещиза спазване на изискванията за допустимиикономии и недопустими
разхищенияна консумативи, материалии средства.

Чл.244. Възможности за допълнителни приходи са разработванена

образователнипроекти, приходиот базарии дарения.

Глава деветнадесета
ДЕЙНОСТИИ ПРОЦЕДУРИЗА САМООЦЕНЯВАНЕИ УПРАВЛЕНИЕНА КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКАТАГРАДИНА
Чл.245. Качеството на образованиетое степента на съответствие на

образователнитеуслуги с:
1. нормативнитеизисквания в образованието;2. очакванията на деца, родители, ръководство;
З.очаквания на заинтересованитестрани.
Чл. 246. качествотое договормежду родителите, респективнообществото, със

своите очаквания към определенирезултатиот предучилищнотообразованиена

децата и системата, осигуряващапредучилищнотообразование.
Чл. 247. Управлениетона качеството е непрекъснатпроцесна организационно

развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване
и внасяне на подобренияв работатана детската градина.

Чл. 248. Повишаванетона качеството на образованиетосе постига чрез
приемствености синхрон между проверенитетрадиции на българската
образователнасистема и предизвикателстватана съвременнитеиновации и

технологии.
Чл. 249. Управлениетона качеството в детска градинаN98 „ХристоБотев”се

осъществява съгласно изискванията на ЗПУО.

Глава двадесета
РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Чл.250 Информациятаза работнотовреме, приемнотовремеи почивките на

директораи персоналана детската градинае достъпна в сайтана образователната
институция и на указанитеза това места.

Чл.251. ДГ У28”Христо Ботев”работина петдневна работнаседмица от
07:00 ч. до 19:00 часа.

Чл.252. Директорътна ДГе на 8 [осем/ часов работенден от 8.00 ч. до 16.30

ч. и почивка от 12:00 ч. до 12:30ч., като във вторники четвъртъкработнотому
времее от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Приемновреме:вторники четвъртъкот 16:00 ч. до 17:30 ч.
Чл.25З. Заместник-директорАСДе на 8 [осем/ часов работенден от 8:00 ч.
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до 16:30 ч. и почивка от 12:00 ч. до 12:30 ч., като в срядаи петък работнотому
времее от 9:00 ч. до 17:30 ч. Приемновреме:срядаи петък от 16:00 ч. до 17:00 ч.

Чл.254. Работнотовремена учителитее 8 часа дневно при задължителна
нормана преподавателсказаетост 30 часа седмично работас деца на две смени.
Учители I смяна ч.
Учители II смяна 12:30-18:30 ч.
Учител в дежурнагрупаI смяна- 7:00 ч.-1З:00 ч., II смяна- 13:00 ч.-19:00ч.
Работновремеприобявенаизвънреднаепидемична обстановка:
Учители I смяна -7:00 - 13:00 ч.
Учители II смяна 13:00-19:00 ч.

Чл.255. Приемновреме на Екип за подкрепаличностното развитие на
децата в ДГN28 „ХристоБотев".

Длъжност
Психолог

Денот седмицата
Понеделник, четвъ тък

Специаленпедагог Вто ник, петък

Логопед Вто ник, петък

П иемно в емеа
13:30 ч. до 15:00 ч.
13:30 ч. до 15:00 ч.
13:30 ч. до 15:00 ч.

Срещитесе провеждатпо желание народителяили по искане на учителския
екип на групата. За различноот горепосоченотовреме-следпредварителна
заявка.

Чл. 256. Принеобходимостсе работис промененоработновремепо
разпорежданена директора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
51. Настоящиятправилникза дейносттана детската градинаотменя досега

действащияПДДГ.
52. Сведенияотносно здравословнотосъстояние на децата родителите

получаватот медицинските специалисти в детската градина.
53. Сведенияотносно възпитанието и обучениетона децата родителите

получаватот учителите на съответната група.
S4. Забранявасе изпълнението на заповеди и нареждания, противоречащина

този правилник.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
S 5. Тозиправилник се изготвя на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.
S 6. Правилникътвлиза в сила след приеманес решениена педагогическия

съвет и утвърждаванетому със заповед от директорана детската градина.
S 7. Правилникътза дейносттана детската градинасе актуализирав следните

случаи:
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1. в случайна променив организациятана дейносттана детската градина;2. при промянана нормативнатауредбав образованието,отнасящи се до
предучилищнотообразование;

З.привъзникнала необходимоств хода на прилаганетому.
S 8. С Правилниказа дейносттана детската градина, по утвърденграфик,се

запознават педагогическите специалисти, непедагогическият персонал и

родителите.Запознатитеудостоверяваттова с подписа си.
S 9. На вниманието на родителскатаобщностправилникътсе предоставяна

сайтана детската градинаи на първатародителскасрещаза учебнатагодина.
S 10. Указанияза изпълнението на Правилникасе получаватот директорана

детската градина.
S 11. Контролпо спазване на Правилниказа дейносттана детската градинасе

осъществява от директора.
512. Правилникътза дейносттана ДетскаградинаN28 „ХристоБотев”е приет

на педагогически съвет с ПротоколN21/21.09.2022 г. от заседание на
Педагогическиясъвет и е утвърденсъс ЗаповедN9 61/ 21.09.2022 г. на директора.

стр.56


