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ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията, управлението и дейността на ДГ № 

198 ”Косе Босе”, условията за прием, правата и задълженията на  педагогическия, 

медицинския, административен и обслужващ персонал, на децата и родителите; 

организацията на образователно-възпитателния процес   и  медицинското обслужване. 

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директор, учители, помощник-възпитатели, 

работници, служители, медицински сестри, децата, както за   родителите и  всички 

други лица, намиращи се н територията на ДГ. 

Чл. 3.  ДГ № 198 ”Косе Босе” е подготвителна  институция в системата на 

предучилищното и училищното образование, осъществяваща дейността си в 

съответствие със :  

 Закона за предучилищно и училищно образование,  

 Наредба  №5 на МОН за предучилищно образование от 03.06.2016г.   /ДОС за 

предучилищно образование/,  

 Наредба № 6 за организация и дейността на детските ясли на МЗ Правилника за 

дейността на ДГ № 198 и други нормативни актове. 

 

Чл. 4. Предучилищното образование в ДГ №198 „Косе Босе” се осъществява при 

целодневна организация / за всички възрастови групи/ и почасова или самостоятелна 

организация/за подготвителните групи. Почасовата организация се осъществява за 

отделно дете в групите за целодневна  организация, а самостоятелната - за отделно дете 

извън групите по чл. 9, ал. 1.от Наредба №5 за ПО, само в рамките на учебното време. 

Чл. 5.  ДГ 198 „Косе Босе” подготвя децата за училище, отчитайки значението на играта 

в процеса на педагогическото взаимодействие. 

          Участници в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти, както и родителите. 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО 

 

Чл. 6.  ДГ № 198 е общинска детска градина с яслени групи. 

Чл. 7. Детската градина е подготвителна институция в системата на образованието, в 

което се отглеждат, възпитават , обучават  и социализират деца от яслена възраст до 

постъпването им в I клас. 
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Чл. 8. ДГ № 198  има собствен кръгъл печат, банкова сметка, номер и шифър по 

Булстат; 

Чл. 9. ДГ 198  ползва имот публична общинска собственост с Акт № 

3120/24.10.2016г.на територията  на  Столична  община,  район „Връбница”,  намираща  

се  в  ж.к. Модерно предградие,  ул.” Войводово” №4.  

Чл.10. ДГ № 198 работи на системата на делегиран бюджет със съответните права и 

задължения, описани в Заповед на Кмета на Столична Община; 

Чл.11. При определяне броя на групите в ДГ № 198 се спазват разпоредбите на 

„Наредба за финансирането на институциите в предучилищното и училищното 

образование“ и „Наредба № 24 за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие“. В детските градини, които прилагат системата на делегиран 

бюджет, броят на групите, както и броят на децата в тях се определят от директора, 

съгласно разпоредбите на наредбите. 

Чл. 12. Броят на групите се определя в началото на учебната година, утвърждава се със 

„Списък Образец 2”; 

Чл.13. През годината минималният брой на децата в групите се определя съгласно 

Приложение № 7 в „Наредба за финансирането на институциите в предучилищното и 

училищното образование“ и „Наредба № 24 за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие“. 

Чл.14. ДГ № 198   работи на целодневна организация от 07,00 часа до 19,00 часа при 

петдневна работна седмица. Почивни дни – събота и неделя и всички официални 

празнични дни за Република България. 

Чл.15. /1/ ДГ № 198 работи целогодишно с деца. 

/2/. Изключения се допускат през неучебно време от 1.06 до 14.09., поради планирани 

санитарно - хигиенни дейности, основни ремонти, или др. извънредни обстоятелства, за 

което родителите се информират своевременно. 

/3/. През неучебно време от 1.06 до 14.09. и по време на ваканциите, обявени със 

Заповед на министъра на МОН  ДГ № 198  работи със сборни групи. 

/4/ ДГ № 198 може да преустанови работа и при аварийни ремонти, които не позволяват 

нормалното функциониране на детската градина. 

Чл.16. ДГ № 198 ”Косе Босе” се управлява от директор, чиито права и задължения се 

уреждат със ЗПУО и други нормативни актове. 

 

 
 

Раздел І. Приемане и отписване на децата.  
 

 

Чл.17. Приемане на деца в ДГ № 198:  

         Условията и реда за записване, отписване и преместване в ДГ №198 „Косе Босе“,  

определени  с наредба на общинския съвет, са следните:  

                    /1/. Сформирането на групите се определя с държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование. 

                    /2/. Директорът на ДГ №198 „Косе Босе” обявява в ИСОДЗ и ПГУ брой  

свободни места за прием  по възрастови групи в срок, определен от  СО - Дирекция 
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„Образование”. Броят на свободните места се актуализира своевременно при настъпили 

промени. 

                  /3/. Всички деца кандидатстващи за прием в ДГ№ 198 ”Косе Босе” се 

регистрират в ИСОДЗ и ПГУ : 

  от персонален компютър или мобилно устройство, свързани с 

интернет 

  чрез директор на детско заведение 

  чрез районните администрации 

                 /4/. Регистриране и кандидатстване може да се извърши само по електронен път 

от създадени от родителите профили на децата или чрез директорския профил в ИСОДЗ и 

ПГУ. 

                /5/. Регистриране и кандидатстване за яслени групи се осъществява чрез сайта 

на ИСОДЗ и ПГУ. 

                /6/. Сроковете за подаване на заявления, класиране и записване на деца се 

обявяват в информационната система. 

                /7/. Родителите / настойниците/ могат да кандидатстват в една или повече 

детски градини. 

              /8/  На основание чл.14, ал.11 от „Наредба за прием на деца в общинските 

самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските 

училища на територията на Столична община“, с разрешение на Дирекция „Образование” 

при Столична община,  родителите могат да правят кандидатури за по-голям или по-

малък набор, само при условие, че има обявени свободни места и няма чакащи за прием 

деца от съответната възрастова група. 

                /9/. Класирането се извършва по график определен от дирекция „Образование” 

публикуван в сайта на ИСОДЗ и ПГУ и се обявява на видно място в ДГ № 198 „Косе 

Босе”. 

                 /10/. Класирането се извършва от ИСОДЗ и ПГУ съобразно подадената от 

родителите информация за наличие на предимства посочени в раздел ІІІ от „Наредбата за 

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

училища на територията на Столична община“.   

                /11/. Деца със СОП и /или/ хронични заболявания се приемат след класиране в 

ИСОДЗ и ПГУ по съответните критерии. Допустимият брой за прием на деца с хронични 

заболявания и специални образователни потребности е до 3. 

                /12/. Класирането на децата се извършва за всяка възрастова група по реда на 

желанията на родителите за съответната ДГ. 

              /13 /.   Децата от яслените и градинските групи в ДГ №  198 „Косе Босе” 

автоматично се прехвърлят в следваща възрастова група. 

              /14/. Записването на децата   се извършва на  място в ДГ №198 „Косе Босе”  в 

рамките на установения срок. Родителите /настойниците/ представят следните 

задължителни документи: 

  попълнено заявление по образец 

  представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични 

карти на родителите 

  копие от документите за ползване на предимство 
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  официален документ от работодател удостоверяващ, че родителят работи, 

който съдържа Изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, копие от трудова 

книжка. 

  медицински документи издадени от съответния  териториален здравен орган. 

           /14/. Родителите задължително  писмено уведомяват директора при 

невъзможност детето да посещава детската градина. 

 

     Чл.18.  Децата от ДГ № 198 „Косе Босе”  се отписват:  

       /1/. По желание на родителите 

            /2/. При постъпване в І-ви клас 

            /3/. При нарушение на правилника за вътрешния ред: 

                    а/ при отсъствие за повече от един месец и непредставяне на необходимите 

документи за извиняване на отсъствията / медицинска бележка или заявление  до 

директора/ до края на календарния месец. 

               б/ при други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения. 

 

  

Чл. 19. Такси. Отсъствия на децата. 

Такса за престоя на детето в детската градина не се заплаща.  

19.1. За допълнителните педагогически дейности организирани съобразно интересите и 

потребностите на децата, родителите заплащат обявените такси за всяка отделна 

дейност. Цената се формира на база присъствени часове. 

19.2. При отказ от дадена дейност  родителя /настойника/ уведомява писмено директора 

един месец предварително. 

 

19.3. За времето от 15.09. до 31.05. на следващата година децата от яслена и първа групи 

имат право да отсъстват в рамките на 30/тридесет/ работни дни, ако родителите 

предварително писмено уведомят директора.  

19.3.1. Децата от подготвителните групи могат да отсъстват само по здравословни или 

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

семейни причини. Отсъствия на децата по семейни причини през учебно време е 

допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година и не повече от 3 дни за 

съответния месец, с писмено уведомяване от родителите до директора. Отсъствията 

автоматично се подават към Агенция социално подпомагане чрез Национална 

информационна система за предучилищно и училищно образование.  

  Извън случаите по чл.19.3.1.  отсъствие на децата от  подготвителните групи е 

допустимо и за времето на ваканциите, определено  за съответната година със заповед 

на министъра на образованието и науката. 

19.4. Таксите се  събират от  касиер-домакин  от 1-во до 8-то число и се внасят в 

общинския бюджет до 10-то число на месеца,  следващ месеца за който се дължат. 

19.5. Документите за извинение на  отсъствията на децата се представят от 

родителите на учителите най-късно до два работни дни преди изтичането на 

месеца. 

19.6.Таксите за допълнителните дейности се начисляват от касиер-домакина до 

края на последния работен ден от месеца. 
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Раздел ІІ. Ежедневен прием и изпращане на децата. Хранене и сън.  Отдих и 

туризъм. 

Чл. 20. Ежедневен прием 

20/1/ ДГ № 198 „Косе Босе” работи на петдневна работна седмица по дванадесет часа 

дневно - от 7.00 до 19.00 часа.  

20/2/ Децата от III и IV групи се приемат сутрин от 7.00 до 8.00, а децата от I и II 

групи се приемат от 7.00 до 7.30 часа и от 8,00 до 8,30ч.и се взимат от 16.00 до 19.00 

часа. / за времето на епидемичната обстановка/ 

20/3/ От 7.00 часа децата се приемат от учителите първа смяна по групи на входа на 

детската градина   

20/4/ Децата се приемат и изпращат лично от родител на учител /медицинска сестра/ и 

учител /медицинска сестра/ на родител. 

20/5/ По уважителни причини родителите могат да водят децата си и след 8.30  часа, но 

с предварително уведомяване на учителя /мед.сестра в яслена група; касиер-домакина. 

20/6/ Ако до 8,30ч. учителят няма информация за неявяването на детето, то на детето се 

води присъствен ден. 

20/7/ Деца, чиито родители не са спазили горното условие не се приемат за деня.  

20/8/ Присъствието на децата за деня се отразява в дневника на групата и заповедната 

книга за храната до 8.45 ч. - от учителя на смяна и медицинската сестра в яслената 

група. 

Чл.21. Изпращане на децата. 
21/1/ Децата се изпращат от 16.00 до 19.00 часа. 

21/2/ Децата се издават на родителите след приключването на основните и  

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, но не по-рано от 16.00 часа. 

При необходимост детето да бъде взето по-рано, родителят предварително уведомява 

учителят или медицинската сестра. 

Не се издават деца на други лица, ако родителят не е уведомил писмено учителя или 

медицинската сестра и след саморъчно подписана декларация. 

21/4/ След вземане на детето, родителят своевременно го извежда от детската градина и 

двора. 

Чл. 22. Пропускателен режим. 

22/1/ В ДГ 198 „Косе Босе” е установен строг пропускателен режим, който е 

задължителен за всички работници в него, за преподаващите допълнителни 

педагогически услуги, за родителите на децата и за външните лица, които са на 

територията на детското заведение. 

22/2/ Пропускателния режим и реда за пропускане в ДГ 198 „Косе Босе” е 

регламентиран в Правилник за пропускателния режим, съгласуван с „Бат Секюрити ” . 

22/3/ След 8.30 часа врата на детското заведение се заключва.  Връзката с ДГ 198 

„Косе Босе” се осъществява чрез звънец и през прозореца вляво от входната врата. 

22/4/ За нуждите на децата,  когато са на двора се отключва вратата към двора срещу 

входа.  

Чл. 23. Хранене. 

23/1/ В ДГ №198 „Косе Босе”  ежедневно се приготвя храна за сутрешна закуска, обяд и 

следобедна закуска за децата, при спазване на изискванията на СРЗИ за здравословно и 

рационално хранене. 

23/2/ Менюто се изготвя ежеседмично от директор, домакин, медицинска сестра и 

готвач. 
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23.2.1. В менюто се подчертават храните, които съдържат алергени и глутен. 

23/3/ Продуктите се получават от комисия в състав: готвач, домакин, дежурен учител и 

медицинска сестра, която следи за срока на тяхната годност. 

23/4/ Отговорност за пълното влагане на продуктите, количеството и качеството на 

готовата продукция и нейното разпределение за групите носи главният готвач. 

23/5/ От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват в продължение на 48 

часа при температура от 0 до 4 градуса С. 

23/6/ Дегустация на храната се извършва от медицинска сестра. 

23/7/ Разпределението и консумирането на храната от децата по групи се контролира от 

медицинските сестри, учителите и медицинските сестри в яслената група. 

23/8/ Разпределението и поднасянето на храната на децата по групи се извършва от 

помощник-възпитателите при спазване на всички изисквания за количество храна, 

естетика на сервиране и културно хранене, под контрола на учителя. В яслените групи 

се извършва от медицинските сестри. 

23/9/ Часовете за хранене и сън са регламентирани в дневната организация, както 

следва: 

  

 

Дневна организация в учебно време 

15.09.2022г.-31.05.2023г. 

 
Режимен момент Първа група Втора група ПГ 

5-годишни 

ПГ 

6-годишни 
 
Прием на деца, дейности 
по интереси ; дейности, 
организирани от детския 
учител 

 

7: 00 - 8: 30 

 

7:00 - 8:30 

 

7:00 - 8:30 

 

7:00 - 8:30 

  
   Закуска  
 

 

   8:30 – 9:00 

 

8 :30 - 9: 00 

 

8:30 – 9:00 

 

8:30 – 9:00 

  

Педагогически ситуации 

 

 

 

 

9:15 – 10:00 

 

 

 

9:00-10:00 

 

 

 

9:00-10:00 

 

 

 

  9:00-10:00 

Подкрепителна закуска 10:00 10:00 10:00 10:00 

Игри и дейности по 
интереси; 
дейности,организирани 
от детския учител 

10:30-11:45 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 

Обяд 11:30-12:30 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 

Подготовка и следобеден 
сън 

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

Подкрепителна закуска 15:00-15:45 15:00-15:45 15:00-15:30 15:00-15:30 
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Педагогически 
ситуации,дейности по 
избор на детето,изпращане 
на децата 

  15:45-19:00 15:45- 19:00 15:30-16:30 

16:30-19:00 

15:30-16:30 

16:30-19:00 

 

 

 

Дневна организация в неучебно време  

от 31.05.2023г. до 14.09.2024г. 
 

 

 

Основни и допълнителни форми на педаго – 

гическо  взаимодействие 

Часови интелвал 

 

 

 
          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

благоприятни 

атмосферни условия  обучението и отглеждането на децата се осъществява на открито 

за минимум два астрономически часа дневно. 

Чл. 24. Детски отдих и туризъм. 
24/1/ Със съдействието на родителите, ръководството на детската градина организира 

еднодневни екскурзии, зимен и летен отдих на децата. 

24/2/ Детският отдих и туризъм се осъществява съобразно с Наредба  за организиране 

на детските и ученическите пътувания на МОН и годишния план на детската градина за 

съответната учебна година. 

 

Раздел ІІІ. Отговорно участие на родителите в образователния процес. 

 
  

Прием на децата, дейности по избор на децата; 

дейности, организирани от детския учител 

7.00   - 8.30 

Закуска 8.30  - 9.00 

Игри,дейности по избор на децата; 

                                                                                         

9.00 -10.00 

 

Подкрепителна закуска 10.00 – 10.30  

Дейности по избор на децата,дейности 

организирани от детския учител 

10.30 – 12.30 

Обяд 12.00  - 13.00 

Следобеден сън 13.00 – 15.00 

Подкрепителна закуска 15.00  - 15.30 

Допълнителни дейности  15.30 – 16.30  

Дейности по избор на детето; дейности, 

организирани от детския учител, изпращане на 

децата 

 

16.30 – 19.00 
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 Съгласно чл.2 от ЗПУО родителите са участници и партньори в предучилищното 

образование заедно с децата, учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

 

  Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и 

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

 

Чл.25. Родителите /настойниците/ на децата, записани в ДГ №198 „Косе Босе” са 

длъжни да спазват Правилника за дейността на детската градина. 

Чл.26. Родителите имат отговорно участие в живота на детската градина. Оказват 

активно сътрудничество за нормалното протичане на образователния процес и 

подобряване на материалната база; за осъществяването на допълнителни форми, 

като развлечения, излети, спорт и други изяви на децата. 
 26 /1/. Родителите са длъжни своевременно да информират учителите на децата при 

промяна на телефонните им номера.  

Чл.27. Родителите /настойниците/ лично довеждат и вземат децата си от учителите или 

медицинските сестри. Родителят /настойникът/ декларира писмено/със саморъчна 

декларация / пред учителите или медицинските сестри желанието си друго лице да 

довежда или взема детето. 

Чл.28. Когато децата се приемат или издават в двора на детската градина, родителите 

лично довеждат и вземат децата си от площадките на групите. 

Чл.29. Родителите /настойниците/ носят отговорност за затаяване или съобщаване на 

неистини относно здравословното физическо и психическо състояние на детето си. Те 

са задължени да  довеждат здрави деца в детското заведение и след отсъствието им по 

здравословни причини да представят документ,  удостоверяващ годността на детето да 

посещава детската градина. 

Чл.30. Родителите ежедневно проверяват и своевременно информират медицинската 

сестра или учителя в групата за открити паразити. 

Чл.31. Родителите се задължават да представят здравно-профилактична карта за 

извършен профилактичен  преглед на детето в началото на всяка учебна година / 

септември-октомври/. 

Чл.32. Забранено е внасянето на медикаменти, хранителни продукти, дребни, остри и 

лесно запалими предмети застрашаващи живота и здравето на децата; ползване на 

мобилен телефон от тях.  

 32.1. При доказана необходимост от прием на животоподържащи медикаменти се 

изготвя програма за терапия на детето от лекуващ лекар, родител – директор – 

медицинска сестра – учител. 

Чл.33.  Родителите от яслените групи осигуряват учебни помагала и пособия за 

възпитателно-образователната работа на децата. 

Чл.34. Родителите на децата, които постъпват за първи път в яслена или градинска 

група се запознават и спазват „Модел за работа със семействата и децата в периода на 

адаптация от семейната среда към детската градина“./Приложение1/ 
 

 

Раздел V. Медицинско обслужване. 
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Чл.44. Медицинското обслужване в ДГ №198 се осигурява от медицинските сестри в 

съответствие с Наредба №3/05.02.07 г. за здравните изисквания към детските градини. 

Чл.45. В здравния кабинет се осъществяват дейности по профилактика здравето на 

децата. Чл.46. В здравния кабинет се осъществява обслужване на спешни състояния 

при децата до пристигането на екип от центъра за спешна медицинска помощ. 

Медицинската сестра информира родителите за състоянието на детето. 

Чл. 47. Дейности по медицинското обслужване: 

47/1/ Организиране на системно наблюдение на физическото и нервнопсихическото 

развитие на децата. Определяне на физическата им дееспособност и извършване на 

антропометрични изследвания; 

47/1/1. Медицинска сестра извършва ежедневно сутрешен филтър на входа, при 

необходимост изпраща детето за преглед при лекуващия лекар. Детето се приема в 

детската градина след представяне на медицински документ. 

47/2/    Провеждане на оздравително закалителни процедури: 

47/2/1. Здравно профилактични прегледи два пъти годишно. 

47/2/2. Спазване на имунизационния календар. 

47/3/ Организиране и контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните, 

противоепидиемичните изисквания и ежедневен филтър; 

47/4/   Организиране и контролиране на здравословно хранене на децата; 

47/5/  Профилактични, противоепидемични дейности за предотвратяване възникването 

и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детското 

заведение; 

47/6/ Водене и съхраняване задължителната документация на здравния кабинет; 

47/7/ Контролира сроковете и съхранява здравните книжки на служителите на детското 

заведение и специалистите от допълнителните дейности. 

 

Раздел VІ. Организационно – педагогическа дейност. 

 

Чл. 48. Образователния процес се организира и ръководи съобразно Програмната 

система, която е цялостна концепция за развитие на детето. Тя включва: 

- подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

- разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

- тематично разпределение за всяка възрастова група; 

- механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното 

образование. 

Чл.49. Образователно-възпитателната дейност се организира съобразно възрастовите 

особености и индивидуалните потребности на детето, като се осигурява време за игри, 

занимания, хранене, сън  и други свободно творчески дейности. 

 

Чл. 50. Образователно-възпитателната и материална среда в ДГ № 198 „Косе Босе” е 

динамична и осигурява на децата свободен достъп и самостоятелност в избора на 

информация, занимания, материали и други. 

Чл. 51. В подготвителните групи се работи по Програмна система. 

Чл.51/1/ В хода на предучилищното образование постиженията на 

детето се отразяват в детско портфолио. Съдържанието на портфолиото се състои от  

творчеството  и постиженията на детето.  В края на предучилищното образование с цел 
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осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните 

институции портфолиото им се предава. 

Чл.51/2/ В 14-дневен срок преди края на учебното време по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5 

за предучилищно образование, учителят на съответната подготвителна група 

установява готовността на детето за училище. 

Чл.52. Децата от подготвителните групи в детското заведение могат да се преместват в 

друга подготвителна група към детска градина или училище, като преместването се 

извършва с удостоверение. При завършване на подготвителна група на децата се издава 

удостоверение. 

Чл.53. В съответствие с ЗПУО и Наредба № 5 чл. 29, ал. 4 от 03.06.2016г. за 

предучилищното образование, ДОС за предучилищно образование се извършва по 

утвърдена от директора и приета на ПС, Програмна система за развитие на детето в ДГ 

№198 „Косе Босе” . 

Чл.54.Ежедневно учителите отразяват основните форми на педагогическо 

взаимодействие по различните направления в електронен дневник на групата. 

Чл.55.ДГ№ 198 „Косе Босе” осигурява подготовката на децата  за училище. 

Чл.56.ДГ№198 „Косе Босе” осигурява допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие за личностното и социално развитие на децата  по желание на 

родителите и финансирани от тях, след подадено писмено заявление - декларация  от 

родителя /настойника/. 

Чл.57. Допълнителните видове педагогически дейности се обсъждат и приемат от  ПС, 

като се спазват процедурите, определени от СОС. 

Чл.58. Конкретното разпределение по образователни направления се осъществява в 

седмично разпределение, разработено по възрастови групи от учителите на всяка група. 

Чл.59. Седмичното разписание за всяка група се изготвя преди началото на учебната 

година и се утвърждава от директора. Промени в него може да прави само директора. 

Чл.60. Учителят провежда и организира обучението, възпитанието и цялостния престой 

на децата в детската градина.  

Чл. 61. Опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитатнелния 

процес и други дейности, организирани от него или от ДГ №198 „Косе Босе” в учебно и 

неучебно време. 

Чл.62.  Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му 

достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него. 

Чл.63. Учителят не може да отстранява детето от основните и допълнителните форми 

на педагогическо взаимодействие. 

Чл.64. Учителят спазва Процедурата за превенция  на насилието над деца. 

Чл.65. В ДГ №198 „Косе Босе” децата се възпитават, социализират, обучават и 

отглеждат при условия, които гарантират: 

 Техните права, свобода и сигурност; 

 Равни възможности за интелектуално, емоционално, социално, духовно-

нравствено и физическо развитие ; 

 Подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му; 

 Придобиване на компетентности, необходими за успешна лична и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 
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 Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво 

развитие; 

 Любов, уважение и зачитане на достойнството им; 

 Възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност. 

 Приобщаване към националните и общочовешки традиции и културни ценности 

и различия.  

 

Чл.66. При намаляване броя на децата по норматив, при извършване на ремонтни 

дейности и по преценка на ръководството се сформират сборни групи. 

Чл.67. Учители,  постигнали високи резултати  при възпитанието и обучението на 

децата, се поощряват с грамоти, награди и други. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. Подкрепа на личностното развитие 

 

Чл. 68. Подкрепата на личностното развитие в детската градина се осъществява 

съобразно „Наредба за приобщаващо образование“ от екип от педагогически 

специалисти, както следва: логопед, психолог, ресурсен учител и помощник на учителя. 

Подкрепата на личностното развитие се предоставя под формата на обща и 

допълнителна подкрепа от съответния екип и е съобразена с индивидуалните 

потребности на всяко дете. 

 Обща подкрепа може да получи всяко дете, чийто родител е подал заявление. Тя 

се осъществява от психолог и/или логопед, за срок до 3/три/ месеца. При 

необходимост от по-продължителна работа, екипът изготвя оценка на 

индивидуалните потребности на детето, въз основа на която може да премине към 

допълнителна подкрепа. В работата с детето по необходимост се включва и 

ресурсен учител. 

 Родителите имат право да получават актуална обратна връзка за функционирането 

на детето си в групата и/или да инициират среща със специалистите по въпроси, 

свързани с развитието на детето. 

 При наличие на обучителни, емоционално-поведенчески и/или комуникативни 

затруднения, родителят има право да се консултира със специалистите и да 

подаде заявление за подходящата подкрепа / Обща или Допълнителна / по всяко 

време през учебната година. 

 

Раздел VІІ. Материална база на детската градина 

 

Чл. 69. ДГ №198 „Косе Босе”  е общинска детска градина. 

Чл. 70. Имуществото в детската градина се зачислява на учители, работници и 

служители от домакина срещу подпис. 

Чл. 71.  При приключване на финансовата година в съответствие със сроковете от 

Закона за счетоводството се извършва инвентаризация от комисия, назначена със 

заповед на директора 
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Чл. 72. При напускане всеки служител е длъжен да издаде имуществото на домакин-

касиера срещу подпис. Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество 

го възстановяват в реалния му вид. 

Чл.73. За своевременното възстановяване на нанесените щети отговорност носи 

домакин-касиера. 

Чл. 74.  Печатът и задължителната документация на детското заведение се съхранява и 

контролира от директора. 

Чл.75. Документацията за получаване, съхранение и изразходване на хранителните 

продукти и хигиенни материали, зачисленото имущество, се води и съхранява от 

домакин-касиера на детската градина. 

Чл.76. Документацията свързана с трудовите отношения със служителите, дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция, се водят и съхраняват от домакин-ксиера. 

Чл.77. Документацията за инструктаж по безопасност и хигиена на труда се водят и 

съхраняват от упълномощено лице със заповед на директора. 

Чл.78.  Здравната документация се води и съхранява от медицинските сестри. 

Чл.79. При  допусната грешка в документ, който е прошнурован и прономерован, 

длъжностното лице допуснало грешка с червен химикал зачертава с една хоризонтална 

черта сгрешения текст, като вписва в близост верния текст, фамилията и подписа си, 

под който се подписва директора и се полага печата на детската градина. 

Чл. 80. Всички служители и работещи на територията на детската градина се 

инструктират за осигуряване на безопасните и здравословни условия на обучение и 

труд в детската градина и противопожарна охрана. Удостоверяват направения 

инструктаж с подписите си съгласно ПБУВОТ . 

Чл. 81. Инструктажът се провежда от упълномощени от директора лица. 

Чл. 82. Забранено е пушенето и употребата на алкохол в детската градина. 

 

 

 

 

Раздел VІІІ. Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1 Този правилник се издава на основание на Конституцията на 

 Р България, ЗПУО  Закона за защита правата на детето, Конвенция за защита правата 

на детето, Кодекса на труда и други нормативни документи. Настоящият е приет на 

заседание на Педагогически съвет на 07.06.2022г.  

На общо събрание на 22.06.2022г.  

На 19.05.2022г.- запознати родителите на децата по групи, срещу подпис. 

§3 Правилникът за дейността на детската градина влиза в сила от 15.09.2022г. и отменя 

действащия до този момент . 

§4 Директорът може да издава заповеди, с които да регламентира неуредени с този 

Правилник или с други нормативни документи въпроси. 

§5 Директорът може да отменя издадени от него или подчинените му заповеди, поради 

отпадане на основанието, на което са издадени или по други съображения. 
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                Приложение към Правилника за дейността на ДГ №198 “Косе Босе” 
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   Модел на адаптация 

    в ДГ №198 “Косе Босе” 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Защо ли нещата трябва да се променят? – прошепна Прасчо. 

Пух помисли, помисли и каза:  

- Така имат възможност да станат по-добри! 

 

   Тръгването на детска градина е нов етап от живота на детето, свързан с нарастващата му способност 

да бъде отделна от мама и тате личност, със свои собствени интереси, със свой начин да общува и да 

се свързва с другите. Като всяка промяна и тази може да бъде посрещната от детето с объркване, 

съпротива и тревога от това, че е излязло от зоната си на комфорт и навлиза в непозната територия. 

“Адаптация” включва това, което се случва преди, по време на и след постъпването на детето в 

детската градина. Всяко дете “се адаптира”, тоест “приема новата средата” по различен начин и с 

различно темпо в зависимост от предишния си опит и от начина, по който възприема “новото”. Също 

както и възрастните, някои деца се водят от любопитството, а други подхождат с повече съмнение и 

дори страх. Разбира се, във втория случай децата ще имат нужда от повече време и търпение от страна 

на възрастните, които е важно да бъдат едновременно последователни и подкрепящи.  

    Сътрудничеството между детската градина и родителите е от основна важност за гладкото 
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протичане на прехода на детето и обхваща всички фази  на адаптацията - от подготовката за 

постъпване в ясла/детска градина до постигането на спокойно пребиваване на детето в групата и 

успешна адаптация. 

 

I. Подготовка за детска градина (ясла) /за родители/: 

Тук родителят е основната фигура, която още преди датата за постъпване в детската градина подготвя 

детето. Това може да се случи по няколко начина: 

      Разказвайте на детето си за детската градина – че това е място, специално направено за деца, 

където родителите водят децата си през деня, когато са на работа, а вечер ги взимат и се прибират 

заедно вкъщи. Разкажете им какво се случва в детската градина, как се хранят децата, как играят и т.н. 

Ако детето има любима играчка, кажете му, че то може да я вземе със себе си в градината. Попитайте 

го какво би искало то да вземе със себе си.  

     Когато излизате с детето навън, направете така че да минете покрай детската градина в момент, 

когато децата играят навън, поговорете с детето за това, как се забавляват, какви интересни 

съоръжения има. Ако е следобеден момент, може да видите как някои деца, доволни от деня, си 

тръгват с родителите си и да коментирате това пред детето. 

      Ако почувствате, че отделянето на детето от Вас Ви тревожи или пък имате неприятни 

преживявания от вашето детство, свързани с детската градина, не се притеснявайте да го признаете 

пред себе си. Напомняйте си, че Вашето дете е уникално и не е нужно да преживее тази ситуация по 

същия начин като Вас. Опитайте да подходите с отворено съзнание към настоящата ситуация, не 

бързайте да се тревожите, защото това ще създаде тревога и у детето. Бихте могли да се консултирате 

предварително с психолога в детската градина. 

      Детска градина № 198 “Косе Босе” допуска и препоръчва на родителите да посетят заедно с 

детето си двора на градината през летните месеци преди датата за постъпване. Желателно е това да се 

случи преди обяд или след обяд, в момент, когато децата са навън. Разходете се с детето наоколо и 

разгледайте, нека то почувства обстановката по-близка и позната. 

        Запознайте се предварително с режима в детската градина и се опитайте известно време преди 

постъпването да въведете подобен график у дома. Така детето ще се чувства по-комфортно с познатия 

вече режим. Това включва дневното меню и времето за сън. За детето е по-лесно, ако е изградило 

съответните навици и правила от вкъщи – например само да прибира играчките след игра; да прекъсне 

играта си, за да се нахрани на масата и да я поднови отново, когато е приключило с храненето; да 

може да се храни и да заспива без електронно устройство, не при мама и тати, а в своето креватче. 

      Доверете се на медицинските сестри. Ако Вие им имате доверие, детето също ще им се довери. Ако 

нещо Ви притеснява, обсъдете го спокойно с тях и намерете най-доброто решение за Вашето дете, без 

да влизате в конфликти. Това създава напрежение у всички участници в адаптационния процес и най-

вече у детето.  
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II. Първа стъпки в детска градина/ясла - за родители и учители/ мед.сестри: 

     С цел подпомагане на адаптацията на новоприетите деца Детска градина №198 “Косе Босе” 

организира “Седмица на отворените врати в яслата” в предварително определен момент в началото 

на учебната година, на която кани родителите да станат активни участници в приобщаването на децата 

си. Родителите могат да подпомагат децата си в режимните моменти по време на закуска и обяд, а 

също и да се включват в различни дейности и игри с тях съвместно с медицинските сестри. Така 

децата ще имат възможност да приемат новата среда като безопасна и новите фигури, които ще се 

грижат за тях, като партньори на родителите си.  

     За новопостъпилите деца в I-ва /първа/ група в детската градина се допуска присъствието на 

родителя заедно с детето през първия ден от постъпването му в градината, в свободните часове за игра 

преди обяд.  

     През учебната година родителят по желание може да се включи във формат “Утринна приказка”, в 

който да представи пред децата от групата избрана от него приказка или дори да я разиграе заедно със 

своето дете. Денят, в който това се случва, се уговаря предварително с учителя в групата.  

 

Важно! Присъствието на родителя в групата се осъществява с калцуни и след предоставяне на валидна 

здравна книжка. 

 

      В деня след първата седмица /за яслата/ или първия ден /за децата в първа група/, в който детето е 

посещавало детската градина заедно с родителя си, родителят приготвя сутринта детето по 

отработения вече начин и спокойно му обяснява, че то отива на градина, а самият той – на работа, и му 

казва точно в кой момент ще го вземе – например след като се нахрани на обяд или след като се наспи. 

Важно е родителят да спазва с точност уговореното с детето време за вземане, за да му се доверява, 

когато го оставя в градината занапред. Възможно е детето да протестира за това, че възрастният няма 

да влезе с него, това е нормална реакция. 

    Препоръчително е раздялата да бъде бърза и кратка и да не отстъпвате пред протеста на 

детето. Останете спокойни, обяснете отново точно кога ще се върнете, гушнете го (но не 

удължавайте този момент) и му помахайте за “довиждане”. Не забравяйте да се обърнете и към 

медицинската сестра и да кажете “Довиждане” или “До скоро, ще се видим след няколко часа”, за 

да види детето, че между вас също има уговорка. 

 

     Поощрявайте детето за малките успехи. Дори и да му е трудно в началото и да реагира с плач, 

уверете го във Вашето разбиране и подкрепа. Опитайте се да обясните, че може да е трудно в 

началото, но вярвате, че впоследствие ще се почувства по-добре и ще му хареса. Създайте си приятен 

ритуал при взимане от детска градина, в който да прекарате пълноценно време заедно без да изпадате 
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в ситуации на подкупване и пазарене. 

     Комуникирайте активно с медицинските сестри/учителите относно това, как приема детето новата 

обстановка. Въздържайте се от обвинения, по-добре е заедно да помислите какви точно са неговите 

трудности и дали има нещо, което възрастните могат да направят, за да улеснят детето. Попълнете 

предоставената Ви „Информационна карта“, която ще помогне на възрастните, обгрижващи детето да 

се запознаят предварително с неговите особености. 

     Не забравяйте, че нещата не зависят само от Вас и от персонала на детската градина. Детето има 

собствено темпо, с което се приспособява към промяната. При някои деца това се случва до 10-15 дни, 

стига детето да е последователно в посещаването на яслата, докато при други може да отнеме месец 

или дори няколко месеца. В случай, че детето реагира силно емоционално с плач, кризи и/или отказ от 

храна за по-дълъг период от време, можете да се консултирате с психолога в детската градина. 

    Адаптацията се счита за успешна, когато детето е приело промяната. Възможно е при сутрешния 

прием да протестира, но ако след това бързо се успокоява и се чувства комфортно в групата, 

адаптацията е приключила.  

 

ДГ №198 “Косе Босе” и нейните служители очакват с нетърпение да се запознаят с Вашия 

мъник и остават на разположение за възникнали въпроси. 
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