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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този правилник се уреждат устройството,функционирането и управлението на детската
градина.
Чл.2 Правилникът определя организацията на възпитателно –образователния процес в детската
градина и създава необходимите условия за реализиране на държавните образователни изисквания.
Чл.3 ДГ ”Златна рибка” има право на:
1.наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на
дирекцията им;
2.собствен кръгъл печат;
3. банкова сметка;
4. данъчен номер и шифър по Булстат.
Чл.4 ДГ „Златна рибка „ носи отговорност за:
1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му;
2. създаване на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и по време на
обучението и възпитанието им, както и на територията си;
3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално техническата си база;
4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната,
ограничават правата и свободите на личността или нарушават образователно -възпитателния процес.
5. недопускане на налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата както и на
дискриминация на основание на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
Чл.5 (1) ДГ „Златна рибка”е институция в системата на предучилищното и училищно образование,
в която се отглеждат, възпитават , социализират и обучават деца от 3-годишна възраст до
постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за
предучилищното

образование.
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(2) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в
ДГ, която е задължена да ги приема.
(3) Възпитанието и обучението на децата в ДГ „Златна рибка „ се организира и провежда в
съответствие с държавното образователно изискване за предучилищното възпитание и подготовка и
осигурява готовност на децата за училище.
(4)

Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по

образователни направления.
Чл. 6

(1) Основната форма на педагогическо взаимодействие се осъществява при целодневна

организация на режима.
(2) Детските групи се формират по възрастов признак или по интереси.
(3) Обучението в тях се провежда по годишно разпределение.
(4) Основната формата на педагогическото взаимодействие е педагогическата ситуации по
направления предвидени в държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и
подготовка.
(5) За децата в подготвителните групи, които не владеят добре български език, се осигурява
допълнително обучение по български език.
Чл.7 Обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности се осъществява
съгласно норматива за броя на децата

упоменати в Приложение към чл.2,ал.1 от Наредба №

7/29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата,детските градини и обслужващи звена.
(1) В детските градини, в които са приети деца със специални образователни потребности със
заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател - учител на група, и членове:
психолог, учител - специален педагог, логопед. В работата на екипа участват родителите или
настойниците, както и други специалисти при необходимост.
(2) Екипът по ал. 7 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в
развитието на деца със специални образователни потребности и разработва индивидуални
образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават
от директора на ДГ .
Чл. 8 (1) През ваканционните периоди, определени от Министерството на образованието и науката
/МОН/ се сформират сборни групи от деца в различни възрасти.
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(2) Сборни групи могат да бъдат сформирани когато отсъства учител / болнични, изпълнение
на граждански дълг и друг вид отпуск / и невъзможност да се назначи негов заместник.
(3) Учителите водещи сборните групи уведомяват родителите в коя група ще е детето и кой
учител отговаря за него.

Глава трета
ПРИЕМ НА ДЕЦА И ТАКСИ
Чл.9 В детската градина се приемат деца целогодишно при наличие на свободни места.
(1) В детската градина се приемат деца с писмена молба или заявление за постъпване в
подготвителна група/ 5 и 6 г./ на родителите или настойниците. Към молбата или заявлението се
прилагат копие от акта за раждане и медицински документи, съгласно Наредба №3/ 5.02.2007г.
(2) Процедурата по приема е разработена в допълнителни Правила на Община Бургас.
(3) В детската градина постъпват деца със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявания при писмено изразено желание на родителите или настойниците.
(4)Във

група

се

приемат

до

2

деца

със

специални

образователни

потребности.

(5) Групите могат да се формират с минимален брой деца.
Чл.10 Децата от подготвителните групи към ДГ могат да се преместват в друга подготвителна група
към детска градина или подготвителен клас към училище. Преместването се извършва с
удостоверение за преместване.
Чл.11 (1) За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини родителите или
настойниците заплащат такси съгласно Закона за местните данъци и такси.
Определянето и събирането на такси в детската градина се извършва по Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги,както следва:
ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА:
-постоянна такса ,независеща от броя посещения в месеца - 18.00 лв.
- диференцирана такса за присъствен ден - 1.65 лв.
- диференцирана такса за присъствен ден за периода 01 юни- 31 август - 2.50 лв.
ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
постоянна такса ,независеща от броя посещения в месеца - 18.00 лв.
диференцирана такса за присъствен ден - 1.40 лв.
диференцирана такса за присъствен ден за периода 01юни-31 август - 2.50 лв.
(2) НЕ

ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА:
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Децата, на които единият от родителите е със 70% и над 70%намалена работоспособност с
решение на ТЕЛК/НЕЛК;



Деца-сираци;



Деца със заболявания или увреждания с 50% и над 50% по решение на ТЕЛК/НЕЛК;



Трето и следващо деца на многодетни родители .Последните заплащат такса за първо
дете в цял размер,а за второто в половин размер от цялата такса.

(3) ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА С 50% НАМАЛЕНИЕ ЗА:


Деца-близнаци;



Деца-полусираци;



Деца,чийто родители са студенти-редовно обучение;



Когато две деца от едно семейство са приети в една или различни детски
градини(ясли),таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление,след подаване на
заявление от страна на родител/настойник/.



Дете настанено за отглеждане в приемно семейство.

(4) ЗАПЛАЩАТ 75% ОТ МЕСЕЧНАТА ТАКСА:


Деца на самотни майки с баща неизвестен;



Деца на родители,чийто доход на семейството е равен или по- нисък от минимална работна
заплата.

(5) При отсъствие на децата ,диференцирана такса не се заплаща за времето , през което те
ще отсъстват, при условие, че родителите са уведомили писмено директора на детското
заведение с молба или медицински документ,представен до три дни от издаването му.
(6) При ползване на намаленията и освобождаването от такси,родителите или настойниците
подават декларация до детското заведение.Декларацията ,придружена с необходимите документи,
доказващи преферецията,се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя/настойника/.
(7) Необходими документи за освобождаване от такса:
Копие от документ ТЕЛК/НЕЛК;
Копие акт за смърт;
Копие на актовете за раждане на всички деца,когато не се заплаща такса за трето дете.
(8) Необходими документи за плащане на такса с намаление 50%:
Копие от акт за раждане на деца- близнаци;
Копие от акт за смърт на единия от родителите;
Служебна бележка от ВУЗ;
Служебна бележка от друга детска градина(ясла).
Чл.12 Учителите в началото на учебната година / и при прием на ново дете по време на годината /
уведомяват

родителите

за

реда

на

начисляване

и

събиране

на

такси.

Чл.13 Вписването на данни в таксовата книга се извършва от З А С по следния начин: група, име,
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презиме и фамилия на детето, членове на семейството му, присъствени дни за месеца / извинени и
неизвинени/, подпис на учителката дала сведението, както и датата на вписване на данните от него. В
отделен плик на ЗАС / завеждащ административна служба – касиер / се предоставят медицинските и
др.документи, с които се удостоверява от родителя причината за отсъствия на детето през учебната
година във връзка с извиняване на отсъствията му за месеца. ЗАС нанася начислените такси и ги
събира от родителите срещу квитанция. Учителите носят дисциплинарна и материална отговорност за
несъответствие между данните в требвателната книга за храна, таксовата книга и дневника на
съответната група.
Чл.14 Заплащането на таксите се извършва от родителите от 1 до 10-то число на месеца.
Чл.15 При неизплатени такси от родители, учителите съдействат на касиера за своевременното им
събиране.
Чл.16 Отсъствие на дете се извинява и за деня не се заплаща такса единствено след предварително
обаждане на родителите от предния ден до 9,30ч. и подадена молба или представена медицинска
бележка

от

лекуващия

лекар

за

заболяването,

с

диагноза

и

период

на

лечение.

Чл.17. Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените дати, дори ако в дните
за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от градината.
Чл.18 В детската градина могат да се извършват допълнителни педагогически и други услуги по
желание на родителите или настойниците срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на
децата.
Чл.19 (1)В ДГ посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с
предварително уведомяване от родителите или настойниците. За времето, през което детето не
посещава детската градина се заплаща такса в размер на 18,00лева ако отсъствието е през учебната
година.
(2) В подготвителните групи се допуска отсъствие само по здравословни или по други
уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган , както и по семейни причини.
Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за
съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок от три работни дни. Извън
тези случаи отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите
,определени

в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на

образованието и науката.
(3) (съгл. чл. 47 от ЗПУО) Родители, настойници и попечители, които не осигуряват
присъствието на децата си в

подготвителна група за времето, през което те подлежат на

задължително обучение, се наказват с актове, съставени от съответните органи на общината.

6

(4)

Установяването

на

нарушенията,

издаването,

обжалването

и

изпълнението

на

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.

Глава четвърта
ДЕЙНОСТИ
Раздел І
ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Чл.20 Възпитателно-образователната дейност в детската градина се осъществява от учителките под
непосредственото ръководство и контрол на Директора при творческо изпълнение и насоки на МОН.
Чл.21. Цялостната дейност на ДГ

се планира в годишен комплексен план,който се приема на

Педагогически съвет.
Чл.22.Процесът на предучилищното

образование е подчинен на прилагането на програмна

система ,която учителският екип приема с решение на Педагогическия съвет.
Чл.23.Учителките

сами

планират

обучаващите

ситуации

,съдържанието,средствата

и

подходите.Предоставят самостоятелен избор и свобода на действия на децата.Работят за развитие на
уменията

и ориентацията им в динамично променящата се среда ,съобразно с образователните

изисквания.
Чл.24.Престоят на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните
потребности като се осигурява необходимо време за игри , занимания , хранене , сън и други
дейности.Предпазване от физическа преумора , от обективни и субективни опасности.
Чл.25 Обстановката в ДГ се организира така , че да създава възможност за свободни и достъпни зони
за дейности / кътове, за самостоятелност в избора на информация , на играчки , материали за игра и
занимания.

ДНЕВЕН РЕЖИМ
Дневен режим :
07.00-08.20 Прием на децата
08.20-08.30 Утринна гимнастика
08.30-08.50 Закуска
08.55-10.30 Планирани учебни ситуации :
-български език и литература ,
▫ математика;
▫ околен свят;
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▫ изобразително изкуство;
▫ физическа култура;
▫ музика;
▫ конструиране и технологии;
10.30-11.30 Игри и разходки навън
11.30-12.00 подготовка за обяд и обяд -І - ва гр.
12.00 до 12.30 Подготовка за обяд и обяд
12.30 -13.00 Игри и подготовка за сън
13.00-15.00 Следобедна почивка и сън, единствено за първа група до 15.30 ч като след това за тази
група дейностите се изместват с половин час по-късно от другите по-големи възрастови групи
15.00-15.15 Следобеден тоалет
15.15-15.30 Следобедна закуска
15.30-16.30 Следобедни занимания: сюжетно ролеви игри, театър, пантомима... и допълнителни
педагогически услуги / английски, танци и др./.
16.30-18.00 Игри на двора /според сезона/. Изпращане

Раздел ІІ
ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА
Чл. 26. (1)Приемането и предаването на децата се извършва от учителите на съответните възрастови
групи или от помощник- възпитателите, ако детето идва в детската градина преди 7,00 ч
(2)С оглед спазването на изискванията на РЗИ и МВР не се допуска влизането на родителите и
външни лица в други помещения на детската градина.Изключение се прави единствено при посещение
на открити режимни моменти, родителски срещи, съвместни празници и др., за които към родителите
се отправя покана от учителите или от ръководството на детската градина.
Чл. 27. (1)Децата се приемат до 08,30 ч сутрин.
(2) По желание на родителите, заявено в писмен вид до директора и със знанието на учителите
в съответната група, децата могат да се приемат в удобен за родителите по-късен час. В този случая да
се има предвид, че учителката в уговорения ден или срок след 08,30 ч написва присъствие на детето в
дневника и требвателната книга за храна, а родителят ако не доведе детето си, поема своето
задължение и отговорност да заплати таксата.
Чл. 28 Учителите предават и приемат деца единствено от и на родителите. Не се допуска предаване на
децата на по-големи братя, сестри, роднини и познати, освен при наличие на писмена молба от
съответния родител, оформена като декларация с всички данни на родителя и на този, който ще вземе
детето от детската градина.
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Чл.29 (1)При проблеми в семейството - промяна в семейното положение / развод, сключване на
последващ брак и др./, родителите в писмен вид уведомяват директора и учителите на своето дете.
(2)Уведомителното писмо да се придружи с документи / бракоразводни решения, акт за
граждански брак и др./, за да се удостовери кой от родителите има или няма право да взима детето от
детската градина.
(3)Персоналът в градината не е арбитър в семейни спорове, както и не допуска да бъде
въвлечен в проблеми, чиито разрешаване не влиза в длъжностната му характеристика.
Чл.30. При прием от и предаване на децата не се разрешава на родителите въвеждането в двора на
детската градина на домашни любимци / кучета и др./, както и тяхното връзване на оградата и входа на
градината.
Чл.31 Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на детската градина.
Чл.32

Децата

се

предават

на

родителите

от

учителите

в

добър

външен

вид.

Чл. 33 След издаване на детето от учител на родител, родителят е задължен да напусне детската
градина и дворното й пространство. Не се допуска застояване на родител и дете, или група от
родители и деца на площадката и зелените площи на двора на детската градина с оглед безопасността
на останалите деца, опазване на зелените насаждения, дворните съоръжения, уреди и пособия за игра и
отдих.
Чл. 34. (1) Издаването на децата е до 18,00 ч. При неявяване на родители след приключване на
работното време на детската градина, тя се затваря.
(2) Учителят не е задължен да води детето в дома му след работно време.
(3) Ако учителят по своя воля реши да го направи, не е допустимо да го предава на съседи или
други лица, живущи в на адреса /блок или къща/ на детето.
(4) Непотърсените и невзети деца от родителите, се предават от учителя на детето в РУ на
МВР. За случая, съответния учител уведомява в устен и в писмен вид директора на детската градина.
Чл.35. При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон, семейно
положение и др., родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете.
Чл.36 Не се допуска предаване на дете на родител във видимо нетрезво състояние.
Чл.37 Не се допуска внасянето и ползването от децата на мобилен телефон.
Чл.38 Не се допуска внасянето на лекарства!
Раздел ІІІ
ХРАНЕНЕ
Чл.39 Храненето се осъществява при спазване на единно меню изготвено от специалист- технолог и
покриващо нормите за рационално хранене в предучилищна възраст.
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Чл.40 Менюто се обсъжда с мед.специалист и директора.
Чл.41 Продуктите се получават ежедневно по заявка от склада от комисия: мед.сестра или дежурен
учител, готвач и домакин на склада за хранителни продукти. Това става всеки ден от 13,00ч.до 13,30ч.
Чл.42. Мед.сестра или дежурният учител удостоверява с подписа си съответствието между
претеглените продукти и грамажа им в требвателния лист.
Чл.43 При промяна в броя на децата над допустимата / 5 деца / се правят допълнителни требвателни
листи, с които се прибавят или отнемат продукти. Същите се подписват от мед. сестра, която е
подписала основния требвателен лист.
Чл.44 Отговорност за влагането на продуктите, за количеството и качеството на приготвената храна,
както и за правилното й разпределение носи готвача.
Чл.45 Контрол върху цялостната организация на храненето в детското заведение осъществява
Директора и мед.сестра.
Чл.46 От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват в хладилник в продължение на
48ч.
Чл.47 .Храната от кухнята се получава само от пом. възпитателките както следва:
 за сутрешна закуска - след 8.00 часа
 за обяд - 11.30 часа
 за следобедна закуска - след 13.30 часа
Чл.48 Храната в групите се разпределя от пом.възпитателките под контрола на учителките, като
отговорност за количеството й носят пом.възпитателките.
Чл.49 Учителките и мед.сестра следят как децата приемат различните ястия.
Чл.50 Да не се внасят за консумация от децата и персонала торти, сладкиши и др., без необходимите
документи /сертификат/ за трайност и годност,. съгласно изискванията на РЗИ, от разрешения за
внасяне хранителен продукт.
Чл.51 На непедагогическият персонал и учителите от първа смяна се полага безплатна храна.
Чл.52. Храненето на пом.възпитателите става през обедната почивка .
Чл.53 Хигиената в кухненския блок, съгласно изискванията на РЗИ и Агенция по храните, се
поддържа на високо равнище. Отговорност за това имат медицинската сестра и целия кухненски
персонал.
Чл.54. За спазването на хигиенните изисквания кухненския персонал носят чисто работно облекло,
което се осигурява от ръководството на детската градина ежегодно.
Чл. 55. Пред вратата на кухненския блок се поставя влажна изтривалка за обувки, напоена с
дезинфекционен разтвор.
Чл. 56. След приключване на работния ден, кухненския персонал оставя кухненския блок в изряден
10

чист вид.

Раздел ІV
ОТДИХ НА ДЕЦАТА
Чл.57. По желание на родителите и по инициатива на учителките се организират екскурзии и лагери за
децата през различни сезони при спазване изискванията на Наредба № 2 за организиране и провеждане
на детския и ученически отдих и туризъм .
Чл.58.Включването на децата в лагерните групи става след задължителен основен медицински
преглед от личния лекар и с негово разрешение.
Чл.59.Отдихът на децата се финансира от родителите.
Чл.60.(1) При провеждане на различни прояви на туризъм извън детската градина /разходки,
екскурзия, излети и др./, да се носи от учителката и помощник-възпитателката палка “Стоп! Деца” за
безопасност на движението по улиците.
(2)На първото и последното дете от групата да се постави сигнална жилетка. Да не се допуска
отделяне на дете от групата.
Чл.61. (1)При провеждане на различни форми на туризъм, наблюдения или ползване на детска
площадка извън детската градина, не се допуска събирането на две градински групи от деца на едно и
също място поради опасност от смесване на децата при игра и движение по улицата, и невъзможност
да се следят от учителките като присъствие в групата.
(2)Учителки и помощник-възпитателки да не се събират на една пейка. Не се допускат
странични разговори / освен свързани с образователно-възпитателната работа/, които отнемат
вниманието на учителя от поверените му деца и създават условия за невъзможност на
предотвратяване на евентуални злополуки.
Чл.62. Не се допуска организирано излизане на група деца с придружители учител и помощниквъзпитател от детската градина за извършване на различни прояви на туризъм без разрешение на
директора.Всяко излизане от детското заведение се отбелязва в специална за целта тетрадка и се
попълват всички реквизити.
Чл. 63. Задължение на учителката в детската градина е да възпитава и обучава децата в Безопасност
на движението по пътищата като спазва учебната програма за детската градина от “Концепция за
обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и
българското училище”/МОН - 2003 / и провежда пет учебни ситуации за учебна година по
предложените теми в нея.
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Раздел V
ЗДРАВНО-ХИГИЕННА ДЕЙНОСТ:
Чл.64. Здравното обслужване в ДГ се осъществява от мед.специалист.
Чл.65. Здравно –хигиената дейност се реализира и с помощта на лекции предвидени в плана на
мед.сестра в детското заведение.
Чл.66.Учителките и помощник-възпитателите съвместно с мед.сестра се грижат за здравето на децата
и тяхното закаляване
Чл.67 Необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата се
осигуряват от помощник – възпитателките.
Чл. 68. За всяко дете се води лична здравна карта.
Чл. 69. В детската градина задължително се оборудва спешен шкаф за оказване на медицинска
помощ.
Чл. 70. В детската градина задължително се води от сестрата Книга за санитарното състояние.
Чл. 71. Медицинската сестра контактува с представителите на РЗИ и Агенция по храните, изготвя
всички необходими и изисквани от тази институция документи, справки, протоколи и др.,
придружава представителите й при извършване на проверки за хигиената и санитарното състояние на
детската градина, и отговаря компетентно на всички въпроси и проблеми.
Чл. 72. Медицинската сестра изнася на родителските табла по входове здравна, профилактична и др.
информация.
Чл. 73. В детската градина има изолатор, в който при необходимост и установяване от медицинската
сестра на заразно заболяване или здравословна неразположеност се изолира болното дете до идването
на родителите или лекар за първа помощ. За детето до идването на родителите му се грижи
медицинската сестра.
Чл.74. Медицинската сестра следи да не се внасят лекарства от родителите в детската градина.
Чл.75. (1)В случай на необходимост и от степента на необходимост за лечение на детеи по преценка
на медицинския специалист се вика родител, личен лекар или Бърза помощ.
(2)При нейно отсъствие преценката се прави от детската учителка, на която е поверено детето.
Ето защо, родителят има задължението да декларира своите координати и името, и телефона за връзка
със личния лекар на детето, а учителят вписва данните му в дневника на поверената му група.
Чл. 76. Медицинската сестра при прием на дете изисква следните документи :
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▫ еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,
извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
▫ изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в
детската градина;
▫ данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15
от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
▫ медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по -рано
от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Чл.77.При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се
представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при
отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно
Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ,
бр. 40 от 2006 г.).
Чл. 78. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска
бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Глава пета
УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Раздел І
УЧИТЕЛИ
Чл.79 (съгл. чл.123 ал. 2от ППЗНП) Учителят организира и провежда ВОП проверява и съдейства за
пълноценното интегриране на децата в социалната среда.
Чл .80 /1/ Учителят организира и провежда ВОП с децата от поверената му група.
/2/Създава условия за овладяване на програмния материал
/3/Има право на свободен избор на методи, на преподаване и носи отговорност за резултатите от ВОП
/4/Отговаря за предоставените занималня, спалня ,кът за хранене и др и мотивира децата и родителите
им за опазване и обогатяването на материалната база..

Чл.81. Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за
провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.
Чл.82. (съгл. чл.127 от ППЗНП)


Учителят има право да :

провежда научно-теоритична и практико-експериментална педагогическа дейност
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да повишава образованието и квалификацията си, да придобива квалификационни и научни
степени



членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и
националните им органи;



дава мнения и прави предложения по дейността на детската градина до административните
органи в системата на народната просвета;



получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация
от директора на детската градина, от Регионалния инспекторат по образованието и от
Министерството на обарзованието и науката;

Чл. 83 . Във връзка с Модул „Кариерно развитие на учителите” са утвърдени длъжностите

- Учител
- „Старши” учител
- „Главен” учител
2. Изискванията към съответната степен са фиксирани в Длъжностната характеристика.
Чл.84 (съгл. чл.128 от ППЗНП) Учителят е длъжен да:


изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативите актове в системата
на народната просвета и в длъжностната характеристика;



изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба№ 5 /
14.05.2002 г. за нормите за ЗПР и нормативите за численост на персонала в системата на
народната просвета на Министъра на образованието и науката;



изпълнява решенията на Педагогическия съвет, както и препоръките на контролните органи
на Регионалното управление по образованието и на Министерството на образованието и
науката;



опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния процес и на
други дейности, организирани от него или от детската градина;



повишава професионалната си квалификация.

Чл.85 (съгл. чл.129 от ППЗНП)

Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да

унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.
Чл.86 Учителят няма право да ползва мобилен телефон по време на занимания с децата, както и по
време на педагогически съвет и съвещания .
Раздел ІІ
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ДЕЦА И РОДИТЕЛИ
Чл.87. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:
1. равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
2. техните права, свобода и сигурност;
3. зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
4. възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;
5. приобщаване към националните традиции и културните ценности.
Чл.88.Отговорности и задължения на родителите:
1.Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.
2.Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото включване в първа група на
детската градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане,
събличане, хранене, ходене до тоалетна/, за да се осигури безболезнен преход за детето от семейната
среда към детската градина
3. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условията за развитие и възпитание
на децата в детската градина. Те оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателнообразователната работа в нея.
4. Родителите се задължават да уведомяват учителите за промени в адреса и телефона им.
5. Родителите се задължават да заплаща таксата в уречените срокове.
6. Родителите са длъжни да участват в родителските срещи
7. Родителите са длъжни активно да участват при избора на родителски активи по групи и училищно
настоятелство
8. При желание родителите оказват помощ и съдействие за подобряване на материално-техническата
база. Това желание се изявява в писмен вид на първата за учебната година учитело-родителска среща.
На тази среща се избира и родителски актив.
9. Родителите правят предложения пред родителския актив

за подобряване на възпитателно-

образователната работа и взаимодействието с обществени и други неправителствени организации.
10. Родителите се задължават да поддържат редовен контакт с учителите.
11. Родителите нямат право да накърняват с поведението си, най-вече в присъствието на детето си, а
после и пред други родители и колегия, авторитета и достойнството на директор, учителя и
обслужващия персонал.
12. Родителите се задължават да спазват Правилника за дейността в детската градина и да съдействат
за спазването му от страна на детето.
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13. Родителите се задължават да се явяват в детската градина след покана от учител или директор в
подходящо за двете страни време.
14. Родителите са длъжни да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното
предучилищно образование , като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие
на детето.
15. Родителите са длъжни редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в
детската градина, успеха и развитието им.
16. Родителите са длъжни да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част
на умения за учене през целия живот.
Чл.89 Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в детското заведение- сграда и дворно
пространство.
1. Правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в детската градина се определят правата и
задълженията на целия личен състав, родители и други посетители, както и се урежда организацията
на дейността им съобразно особеностите на детската градина.
2. В извън работно време и почивни дни се заключват входовете на детската градина.
3. Забранява се влизането и паркирането на моторни превозни средства на входовете и на територията
на детската градина, с изключение на автомобили, осъществяващи товарно-разтоварна дейност за
нуждите на градината / доставяне на хранителни продукти, хигиенни материали, изпрано спално
бельо, пясък и материали за предстоящ ремонт/.
Чл. 90 Права на родителите :
1.Родителите имат право периодично и своевременно да получават информация за успеха и
развитието на децата им в образователния процесс , за спазването на правилата в детската градина и за
приобщаването им към общността.
2.Родителите имат право да се срещат с ръководството на детската градина и с учителите в удобно
за двете страни време.
3. Родителите имат право да се запознаят със съответната педагогическа система в детската градина
4. Родителите имат право да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани , когато
се решават въпроси , които засягат права и интереси на детето им.
5. Родителите имат право веднъж годишно да получават информация , подкрепа и консултиране в
детската градина по въпроси , свързани с образованието и личностното развитие на децата им.
6. Родителите имат право да избират и да бъдат избирании в обществения съвет на детската градина.
7. Родителите имат право да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската
градина.
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Глава шеста
УПРАВЛЕНИЕ
Раздел І
ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл. 91 (1) (съгл. чл. 257 ал. 1 от ЗПУО) Орган за управление и контрол на детската градина е
директорът. Директорът:
1. планира ,организира , контролира и отговаря за дейностите , свързани с обучение , възпитание и
социализацията в ДГ;
2. отговаря за спазването и прилагането държавните образователни стандарти;
3. осигурява за осигуряването на здравословна ,безопасна и благоприятна

среда за обучение ,

възпитание и труд;
4.

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

сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с
предоставените му правомощия;
5.

отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично и прозрачно разпореждане с

бюджетните средства , за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците
и служителите и обществения съвет ;
6. сключва , изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с
непедагогическия персонал в ДГ в съответствие с Кодекса на труда;
7. обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в Регионалното управление на
образованието в 3 - дневен срок от овакантяването им;
8. поощрява и награждава учители и други педагогически специалисти и непедагогически персонал
за постиженията и изявите им
9. налага санкции на учители и други педагогически специалисти и непедагогически персонал;
10. организира и осъществява приемането на децата за предучилищно образование в съответствие с
наредбата на общинския съвет или с акта на съответния финансиращ орган и определя вида на
организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и
самостоятелна организация приемането на деца,

както и обучението и възпитанието им в

съответствие с държавните образователни изисквания;
11. подписва документите за преместване на децата, за завършено задължително предучилищно
образование и съхранява печата на детската градина;
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12. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
13. организира ефективното управление на персонала , като създава условия за повишаване на
професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
14. организира и контролира дейности
свързани със задържането на подлежащите назадължително обучение деца от ДГ и организирането и
изпълнението на приема;
15. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на
длъжностите ;
16. утвърждава списък – образец на ДГ след съгласуване с началника на регионалното управление на
образованието
17.организира и ръководи процеса на самооценяване на ДГ чрез изготвяне на вътрешна оценка на
качеството на ррпредоставяното образование с оглед внасяне на подобрения в работата на
институцията
18. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организиа
изработването на план за методическа и организационна подкрепа
19. съдейства на компетентните органи при извършване на проверки и организира изпълнението на
препоръките и предписанията им
20. отговаря за опазването и обогатяването на материално – техническата база , като създава
подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията
21. осъществява взаимодействие с родителите и представителите на организации и общности
22. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни
23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл.347 от ЗПУО
(2) Директорът на детската градина е председател на Педагогическия съвет и осигурява
изпълнение на решенията му.
(3) Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в детската
градина.
(4) (съгл. чл. 261 ал. 1 от ЗПУО) При отсъствие на директора за срок, по - малък от 60
календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на ДГ.

Раздел ІІ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл. 92 (съгл. чл. 262 ал. 1 от ЗПУО) Педагогическият съвет на детската градина е специализиран
орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси.
▫

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

за действие и финансиране;
▫ приема правилника за дейността на детската г радина
▫ приема ко мплексния годишен план;
▫ приема формите на обучение;
▫ обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;
▫ определя начина за приемане на деца в детската градина при спазване изискванията на
нормативните актове и Правилата за организиране дейността на детските градини в Община Бургас.
▫ определя дейностите извън държавните образователни изисквания /допълнителните педагогически
услуги според изявените желания на родителите
▫ утвърждава символи и ритуали в детската градина
- приема мерки за повишаване на качеството на образованието
- приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими
групи
- предлага на директора разкриване на занимания по интереси
- запознава се с бюджета на детсдката градина както и с отчетите за неговото изпълнение
- упражнява други правомощия , определени с нормативен акт.
Чл. 93 (1)(съгл. чл. 262 ал. 4 от ЗПУО) Педагогическият съвет включва в състава си всички
педагогически специалисти .
(2) в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват
представители на обществения съвет , настоятелство и медицинското лице, което обслужва детската
градина.
Чл.94 Педагогическият съвет приема правилник за работата си съгласно ППЗНП.
Глава седма
НАСТОЯТЕЛСТВО
Чл.94 (съгл. чл. 153 ал. 1 от ППЗНП) /1/ Настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността
на детската градина и работи като помощник и партньор на ръководството на детското заведение.
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/2/ Училищното настоятелство на ЦДГ №1”Златна рибка” е регистрирано като юридическо лице и
взема самостоятелни решения,в съответствие с устава на сдружението.
/3/ Устройството и дейността на настоятелството се урежда съгласно разпоредбите на Закона за
народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неговия устав.
/4/ (съгл. чл. 46в от ЗНП) Дейността му е насочена към обединяване усилията на родителската и
друга общественост с тези на държавните и общинските органи и

организации, физически и

юридически лица за перспективно развитие на детската градина и за подпомагане осъществяването
на държавните образователни изисквания в нея.

Настоятелството

подпомага изграждането и

поддържането на материално - техническата база и се грижи за осигуряване на допълнителни
финансови и материални средства за детската градина
/5/Настоятелството може да участва в проекти за подобряване на базата и търсене на алтернативни
източници на финансиране.
РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТИ
Чл. 95. Родителският

комитет е обществен орган за подпомагане на дейността на отделната

градинска група.
Чл. 96. Родителите сами избират комитета и касиер при желание да събират средства за подпомагане
дейността на отделната градинска група и градината като цяло на първата учитело-родителска среща.
В

протокола

се

написват

имената

на

избраните

родители

и

касиер

на

комитета.

Чл. 97. Родителите сами закупуват при желание от тяхна страна това, което според учителите в
групата и самите родители смятат за необходимо за обезпечаване на възпитателно-образователната
работа на децата в групата и обогатяване на материално-техническата база. Учителите нямат право
да събират пари от родителите.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Чл. 98. 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет
на директора за изпълнението й
2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програмата за
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими
групи
3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес
въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на
детската градина
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4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на
капиталовите разходи , както и за отчета за изпълнението му .
5. Съгласува

предложението на директора за разпределение на средствата

от

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на детската градина
6. Съгласува учебния план
7. Участва с представители в комисиите за атестирне на директора при условията и
по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното
развитие на учителите и директора
8. Съгласува избора от учителите на учебните помагала
9. Сигнализира компетентните органи , когато при осъществяване на дейността си
констатира нарушения на нормативните актове
10. Дава становище по училищния план – прием
11. Участва в създаването и приемането на етичния кодекс
Глава осма
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 98./ съгл.чл.159,160 от ППЗНП/ Общински са детските градини, които са с местно значение,
финансират се от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост.
Чл.99 Детското градина е на делегиран бюджет , който се определя от:
▫ Вноски от общинският бюджет;
▫ Единни разходни стандарти за брой деца в ДГ ;
▫ дарения.
Чл.100 Детската градина се финансира още и от дарения и предоставяне на целеви средства от
физически и юридически лица:
Чл. 101. Реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в
полза на детската градина се регламентират както следва:ЗАС съставя Протокол за дарение с пор.№
,като се вписват всички реквизити-вид и цена на дарението;Състава на комисията,приела
дарението;Дарител . ЗАС отговаря за спазване на цялата процедура за оформяне на документите по
даренията, описването им в Книга за регистриране на дарения / по изискване на МОН /, и под N: в
инвентарната книга.Даренията се утвърждават от директора
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Глава девета
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Чл. 102. Задължителната документация в детската градина, воденето и съхраняването на всеки
отделен документ е съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната
просвета, издадена от министъра на образованието и науката /обн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2003 г., в сила
от 8.05.2003 г., с всички изменения и допълнения след това / . С тази наредба се определят
държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета:
▫ предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;
▫ условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична▫ номерация;
▫ условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи
Чл. 103. Задължителната документация в детската градина включва:
▫ Книга за протоколите от заседанията на педагогическия съвет е предназначена за вписване на
протоколите от заседанията на педагогическия съвет. Протоколът се води по време на заседанието от
секретар, определен със заповед на Директора;
▫ Книгата за регистриране заповедите на директора;
▫ Книгата за контролната дейност на директора;
▫ Книгата за регистриране на проверките на контролните органи на Министерство на образ ованието
,младежта и науката(МОН);
▫ Дневникът за входяща кореспонденция. Входящият дневник и класьорът към него се водят от
директора;
▫ Дневникът за изходяща кореспонденция и класьорът към него се водят от директора;
▫ Книгата за регистриране на даренията и класьорът със свидетелства за даренията към нея се водят
от ЗАС;
▫ Летописна книга – води се от учител,избран на Педагогически съвет;
▫ Книгата за санитарното състояние и класьор към нея се води от медицинската сестра;
▫ Дневникът за група и подготвителна група за училище се водят от учителите в съответната група;
▫ Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група за училище- издава се от
директора;
▫ Удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина-издава се от директора;

22

▫ Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16 -годишна възраст е предназначена за
водене на отчет на деца от задължителната училищна възраст в подготвителните групи в детските
градини-води се от директора;
▫ Сведение за организацията на дейността в детската градина (Списък - образец № 2), за текущата
учебна година–изготвя се от директора и ЗАС;
Чл.104. ЗАС стриктно изпълнява изискванията за условия и ред за приемане, отчитане и
унищожаване на документи с фабрична номерация.
Чл.105. Задължителната документация на детската градина , нейното водене и съхраняване / кой я
съхранява, попълване и място на съхранение/ се определя със заповед на директора.
Чл.106. Необходимата документация за получаване, съхранение и изразходване на храната, , книга за
заповедите за храна се води и съхранява от домакина на детската градина.
Чл.107. Необходимата документация за служителите на ДГ, заплати, таксова книга, входяща и
изходяща информация , инвентарната книга , зачисленото имущество и др. се съхранява от ЗАС.
Чл. 108. Необходимите документи за инструктаж по безопасност и хигиена на труда, протоколи и др.
се водят от Групата за безопасни условия на труд в детската градина и съхраняват в папка класьор за
целта.
Чл.109. Заявленията за прием на деца в детското заведение се завеждат във входящата
кореспонденция при ЗАС на детската градина , а след това се съхраняват при директора в отделни
папки по групи;
Чл.110. Учителите водят, попълват и съхраняват дневник на групата, досиетата на децата, попълват
книгата за присъствията на децата и воденето им на храноден, таксовата книга, и др. документи
свързани с дейността на поверената им група / деца, имущество /. Носят административна и
материална отговорност за коректност на попълнените данни.
Чл. 111. Здравната документация се води и съхранява от медицинската сестра.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.112 При евакуация се използват всички входове и стълбища от всички / педагогически и
непедагогически персонал / съгласно изработения план за евакуация.
Чл.113 Всички външни лица са длъжни да спазват вътрешния ред и ненарушаването на дейността на
детското заведение.
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Чл.114 В сградата на детската градина не се допускат лица в нетрезво състояние, както и с кучета или
оръжие. Не се допускат външни лица да влизат в помещенията по време на занимания , както и да
пушат в района на детската градина.
Чл.115 Персоналът на детската градина се инструктира за осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд и удостоверяват направения инструктаж с подписите си в специални книги.
Чл.116 /1/ Инвентарът се зачислява на персонала работещ в детската градина от ЗАС срещу подпис в
инвентаризационния опис.
/2/ Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя по указание на директора от ЗАС.
/3/ Веднъж годишно от месец септември до месец декември се извършва инвентаризация на
имуществото от комисия, назначена от директора.

Правилникът за дейността на детската градина се издава на основание параграф 8 от Преходни и
заключителни разпоредби на ППЗНП и е утвърден от директора със Заповед №. 024/ 29.09.2016г.
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