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                  Глава  първа:    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1./1/.С този правилник се уреждат устройството,  дейността организацията и 

ръководството на работа на ДГ”Патиланци”,правата и задълженията на 

педагогическия,медицинския и помощния персонал и родителите. 

/2/.Правилника е съобразен със ЗПУО, ,Наредба № 5  за предучилищно образование, 

ДОС,КТ,Закон за местните данъци и такси,разпоредби и нормативни документи. 

/3/.Правилника е задължителен за всички работещи в детското заведение. 

Чл.2./1/Детската градина е институция в системата на предучилищно и училищно 

образование в която  се отглеждат,възпитават ,социализират и обучават деца от 

тригодишна възраст до постъпването им в І клас  в съответствие с държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование.  

/2/В детската градина може да се приемат за отглеждане,възпитание ,социализация и 

обучение и деца на двегодишна възраст. 

/3/В детската градина може да се разкрива и яслена група за отглеждане на деца от 10-

месечна възраст до навършване на 3г. 

/2/Детската градина се финансира от МОН чрез общинския бюджет и е 

второстепенен разпоредител  с бюджетните средства по бюджета на общинската 

собственост. 

/3/.Детската градина създава условия за придобиване на съвкупност от 

компетентности –знания ,умения и отношения ,необходими за преминаване на 

детето  към училищно образование. 

/4/.Детската градина осигурява среда за учене чрез игра,съобразена с възрастовите 

особености и гарантираща цялостното развитие на детето,както и възможности за 

опазване на физическото и психическото му здраве. 

Чл.3 /1/Детската градина има право на: 

1.Наименование,символи,седалище и официален адрес,който съществува на адреса 

на дирекцията. 

2.Собствен кръгъл печат 

3.Собствена банкова сметка 

4.Номер и шифър по Булстат 

/2/Детската градина има право да : 

1.Притежава свое движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него. 

2. Отдава свое имущество под наем. 

3.Извършва педагогически услуги. 

4.Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните средства и собствените приходи. 

5.Патентова и продава продукти от своята дейност 

6.Определя вътрешната си организация 

7.Избира начина на приемане и изписване на децата в съответствие с нормативните 

документи. 

8.Определя организацията,методиките и средствата на обучение  и възпитание на 

децата. 

9.Издава документи на деца и административни документи 

/3/Детската градина носи отговорност за: 

1.Спазването на ДОС 

2.Изпълнението на ДОС,засягащи дейността й. 

3.Създаване на условия за опазване на живота и укрепване здравето на децата по 

време на престоя им на територията й, по време на възпитателно-образователния 
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процес,както и при посрещане и изпращане на пътуващите деца във задължителна 

възраст. 

4.Законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на 

материалната база. 

5.Извършване на дейности и прояви,които противоречат на законите на страната и 

свободата на личността или нарушават учебно-възпитателния процес. 

6.За спазване на държавните изисквания за възпитаване,социализация,обучение и 

отглеждане на децата. 

7.Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни 

доктрини на децата,както и дискриминация на основата на пол,народност,етническа 

принадлежност и религия 

/4/Детската градина недопуска  прояви или действия които унижават достойнството 

или накърняват правата на детето ,включително и физически наказания. 

 

 

Глава  втора  : ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА  

 

Раздел първи: Постъпване  ,отписване и преместване  на децата 

 

Чл.4 /1/ Основните форми на дейността на педагогическо взаимодействие се 

осъществяват при целодневна организация на дейността на детска градина „Патиланци 

,като услуга по отглеждането на децата при условия и ред определени с наредба на ОС.  

/2/.Целодневната организация осигурява възпитание ,социализация ,обучение и 

отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната 

година.  

Чл.5/1/.Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно. 

Условията и редът за записване,отписване и преместване  на децата в детската градина 

се определят от Наредба на ОС както и  ЗПУО,ДОС ,Наредба № 5 за предучилищно 

образование както и от този правилник. 

/2/Постъпването  на деца се осъществява чрез писмена молба от родителите или 

настойниците.Към молбата се прилага копие от акта за раждане и медицинско  

свидетелство. 

/3/.Децата може да се преместват  в друга детска градина през цялата учебна година при 

наличие на свободни места. 

/4/В детската градина се приемат деца със    специални образователни  потребности. 

/5/Детската градина съдейства на  ОА при осигуряването на  превоз за деца в 

задължителна възраст от други населени места. 

Чл.6.Отписването  на децата от детската градина става : 

/1/по желание на родителите 

/2/ при  неплатена такса за два месеца 

/3/ при завършване на предучилищна степен на образование 

Чл.7./1/Предучилищното образование в детската градина се организира във 

възрастови групи .При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от 

съответната възрастова група ,може да се сформира разновъзрастова група. 

/2/Броят на децата в групите се определят при условията  чл.60 от ЗПУО и в 

съответствие на ДОС  Физическа среда и  информационното  и библиотечното 

осигуряване на ДГ ,училищата и ЦЛР. 

/3/Предучилищното образование е задължително от учебната година ,която е с 

начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. 
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/4/.Децата от подготвителна възраст записани в целодневна организация  ,могат да 

отсъстват само по здравословни  или други уважителни причини,удостоверени с 

документ от компетентен орган ,както и по семейни причини.При три и повече 

неизвинени отсъствия социалните служби спират детските надбавки. 

/5/.Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо не 

повече от 10 дни за съответната учебна година.Извън тези случаи отсъствието на 

децата от подготвителна група е допустимо и за времето на ваканциите в 

училищното образование за съответната учебна година. 

       

            

      Раздел втори:  Такси /заплащане/ 

 

Чл.8.За пребиваването на децата в детската градина родителите или настойниците 

заплащат такса за храноден  определена с решение на Об.С Струмяни съгласно 

Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 9.От такси се освобождават родителите на деца със заболявания ,определени с 

нормативен акт на министъра на здравеопазването и социални случаи фиксирани в 

решение на Об.С Струмяни. 

Чл.10.Таксите за ползване на услугите на детската градина се събират  от І-во до 10-

то число на следващия месец,по график във трите филиала на детската градина. 

Несъбраните до 10-то число по график такси се събират допълнително извън него. 

Чл.11.Домакина изпраща   на родителите  напомнителни писма за дължимата 

сума.При неплатени такси за два месеца детето се отписва от детска градина а 

списък с неплатилите се предоставя в общинска администрация. 

ЧЛ.12.Такса не се събира за времето през което детето е отсъствало от детска 

градина ,при условие ,че родителя е уведомил писмено с молба до Директора . 

Чл.13.В детската градина могат да се извършват допълнителни педагогически  и 

други услуги по желание на родителите съобразно интересите и потребностите на 

децата,срещу заплащане/музика,танци,езици,спорт и др./ 

 

Раздел трети:  Работно време 

 

Чл.14. Детската градина работи през цялата година на петдневна работна седмица 

по 12 ч.дневно от 6.00 ч. до 18.00ч. 

Чл.16./1/Целодневната организация на дейността на детска градина „Патиланци” 

осигурява възпитание ,социализация ,обучение  и отглеждане на децата в рамките 

на 12 астрономически часа на ден през учебната година. 

 /2/Децата в детската градина се приемат сутрин от 7.00 ч.и се взимат до 17.30 ч. 

/3/По желание на родителите и при предварително уведомяване,децата могат да се  

 водят и вземат от детската градина в удобен за тях час. 

Чл.17./1/.При намаляване броя на децата /ваканции,заболявания и др./групите се 

сливат и персонала излиза в отпуск. 

      /2/Със Заповед  на Кмета на общината всяка година месец август може да бъде за    

           неработен за детската градина.                                                                                      

 

 

Раздел четвърти:   Дневен режим 

 

Чл.18.Дневния режим в детската градина е съобразен  с 
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възрастовите и психологични особености на децата,като се осигурява необходимото 

време за игри,занимания,хранене,сън и други дейности. 

Чл.19.Регламентирано е само времето за хранене и сън. 

-закуска  - 8.45 ч. 

-междинна закуска- 10.30ч. 

- обяд      - 12.00 ч. 

- сън        - от 12.45 ч-15.15 ч. 

- следобедна  закуска – 16.00 ч. 

Режимът в детската градина предпазва децата от физическа и психическа 

преумора,от  субективни и обективни опасности. 

 

 

Раздел пети:  Хранене 

 

Чл.20. /1/.В детската градина храната  се приготвя според изискванията на Наредба 

№6/10.08.2011г.  за здравословно  хранене на деца от 3г.-6г. в детските заведения,и 

се превозва до филиалите  в с.Струмяни и с.Илинденци. Менюто се изработва от 

комисия в състав: директор,медицинска сестра,домакин и главен готвач 

/2/.Продуктите за приготвяне на храната се доставят от лицензирани 

доставчици.Забранява се внасянето на други хранителни продукти извън 

получените със сертификат от доставчиците. 

/3/Продуктите за приготвянето на дневното меню се получават  ежедневно от склада 

в присъствието на член от комисията:готвач,домакин и мед.сестра.Отговорност за 

качеството,количеството и влагането на продуктите ,носи главния готвач 

/4/.Контролът  за качеството и количеството на храната се осъществява от директора 

и мед.сестра.Забранява се приготвянето и консумирането на храна извън тази 

приготвена в кухнята на детската градина. 

/5/.От храната ежедневно се отделят проби,които се съхраняват при температура от 

0-4С в продължение на 48ч. 

/6/.Храната се разпределя от гл.готвач по групи според броя на децата и 

столуващите. 

/7/.В групите се разпределя  от помощник възпитателя  под контрола на учителя.В 

детската ясла храната се разпределя от мед.сестри. 

/8/.Мед.сестра и учителките всекидневно контролират консумирането на храната от 

децата. 

/9/.Внесената от родителите почерпка се предоставя на медицинската сестра за 

проверка на годност и вписване в тетрадка-журнал 

 

 

Раздел  шести:  Организация на учебното и неучебно време .  

 

Чл.21./1/Предучилищното образование се организира в учебни години.Учебната 

година започва на 15 септември и с продължителност 12 месеца. 

/2/ Учебната година включва учебно и неучебно време. 

/3/.Учебното време е от 15 септември до 31 май и  се организира в основни и 

допълнителни форми. 

/4/.Учебното време се организира в учебни седмици   с продължителност пет 

работни  и учебни дни. 
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5/.Учебния ден включва основни и допълнителни форми на педагогически 

взаимодействие ,както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на 

детето. 

/6/.Неучебното време е в периода от 1 юни до 14 септември.В неучебното време се 

организират само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

Ваканции: Коледна и Великденска 

 

Раздел седми : Форми на педагогическо взаимодействие 

 

Чл.23/1/.Педагогическото взаимодействие в детската градина се организира в основна и 

допълнителна форма. 

/2/.Основната форма на взаимодействие е педагогическата ситуация,която протича под 

формата на игра. 

/3/ Педагогическата ситуация се организира само в учебно време и се разпределя по 

направления в седмичното разписание. 

/4/Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя 

на групата извън времето за провеждане на педагогическата ситуация. 

/5/.Допълнителните форми се организират,както в учебно така и в неучебно време по 

преценка на учителя в съответствие с програмната система прилагана в детската 

градина,цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата. 

Чл.23.Животът на децата в детската градина се организира съобразно възрастовите 

им особености и индивидуалните им потребности,като се осигурява необходимото 

време за игра,занимания,хранене ,сън и други дейности по избор на децата. 

Чл.24/1/.Обстановката в детската градина се организира така,че да създава свободни 

и достъпни зони за дейности/кътове,центрове за самостоятелност в избора на 

информация,на играчки и материали ,на игри и занимания. 

/2/.Учителките сами преценяват и подбират броя и времетраенето на  

основните и допълнителни  форми,/което не трябва да бъде различно от 

допустимото за съответната група/, съдържанието,  средствата,материали  

методи,подходи,като стимулират познавателната активност,  самостоятелността на 

избора и свободата на действия на децата. 

/3/.Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителките на 

групата в началото и в края на учебната година.Резултатите се  записват в дневника. 

/4/.В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в 

детско портфолио.То съдържа всичко ,което учителките решат ,че е полезно  и 

необходимо за детето ,за да се уважи неговата уникалност и индивидуалност-или 

общи сведения ,резултати от педагогическата и методическа работа,резултати от 

допълнителна извънкласна работа и приложения. 

/5/.Детската градина издава Удостоверение за задължително предучилищно 

образовани в срок до  31 май  на всяка учебна година.В удостоверението се описва 

готовността на детето за постъпване в първи клас. 

 

 

Раздел осми:  Медицинско обслужване 

 

Чл.25./1/.Медицинското обслужване на децата се извършва от личен лекар в Здравна 

служба и от мед.сестри  в детската градина. 

/2/Под ръководството на мед.сестра се извършват следните дейности: 
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1.Организиране на системно наблюдение  на физическото и нервно-психическото 

здраве на децата,контрол и наблюдение на режима в съответствие с възрастовите 

особености и физиологическите потребности на децата. 

2.Контролиране  изпълнението на санитарно-хигиенните норми и изисквания и 

противоепидемичния режим. 

3.Организиране на правилно и рационално хранене. 

4.Ежедневно провеждане на филтър ,предпазване от заболявания,мерки за 

избягвания на травми,отравяния и изгаряния. 

/2/.В детската градина задължително се оборудва спешен шкаф за оказване на 

спешна и неотложна медицинска помощ. 

 

 

Глава трета: УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл.26./1/Органи на управление в ДГ са: Педагогическия съвет и Директора 

.Чл.27.Педагогическия съвет се състои от Председател-Директора на ДГ и членове-

учителките и мед.сестра,както и представител на ОС. 

Чл.28.ПС като специализиран орган за решаване на основни педагогически въпроси 

има право да: 

1.Приема ПУД на ДГ 

2.Приема ПВТР на ДГ 

3.Приема Годишния план за дейността на ДГ  и приема мерки за повишаване 

качеството на образованието на ДГ 

4.Приема планове за възпитателно образователната работа  с децата и  обсъжда и 

взема решения  по резултатите   от възпитателно образователната работа с децата 

5.Избира програмата за възпитателна работа от утвърдените от МОН 

6.Определя дейностите извън ДОИ на МОН и приема програми за осъществяването 

им. 

7.Участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност.. 

8.Обсъжда въпроси за бита и храненето на децата. 

9.Приема мерки за изпълнението на нормативни документи на МОН,както и 

разпореждания и заповеди на Кмета на община Струмяни. 

10.Приема принципите и начина за сформиране на групите  и преместването на 

децата от ДЯ в детската градина съобразно законовите разпоредби,както и броя на 

подлежащите за прием деца. 

11.Запознава се с бюджета на ДГ ,както и с отчета за неговото изпълнение. 

Чл.29./1/ Педагогическия съвет се свиква най-малко един път на  два месеца от 

Председателя. 

/2/Решенията на съвета се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на 

не по-малко от 2/3от  числения му състав. 

/3/Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет  с квалификационно 

мнозинство 2/3 от гласовете за присъстващите или от Началника на РИО на МОН. 

/4/за всяко заседание се води протокол 

Чл.30./1/ Директора на ДГ се назначава от Кмета на общината след проведен 

конкурс. 

/2/.Директорът,като орган на управление на ДГ: 

1.Планира,организира,прогнозира,контролира и отговаря за цялостната дейност на 

ДГ,като дава препоръки за подобряването й; 

2.Спазва и прилага ДОС; 
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3.Осигурява безопасни условия на труд,обучение и труд; 

4.Организира и ръководи методическата и квалификационна дейност в ДГ; 

5.Работи за приобщаване на родителската общност и обществеността за съвместна 

работа във връзка с възпитанието и обучението на децата; 

6.Представлява ДГ пред органи ,организации и лица и сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност,в съответствие с дадените му 

правомощия 

7.Разпорежда се с одобрените от общината бюджетни средства,като следи за 

законосъобразното им разпределение е изразходване; 

8.Сключва и прекратява трудови договори с учители,служители и работници  по 

реда на КТ; 

9.Структурира екипите по групи и смени; 

10.Изпълнява  и прилага разпоредбите на ЗПУО,Наредба № 5 за предучилищно 

образование,държавните образователни стандарти,други нормативни документи и 

разпоредби на МОН и Кмета на общината. 

11.Награждава и наказва учители и служители в съответствие с КТ. 

12.Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения; 

12.Подписва и подпечатва документи  и съхранява печата на ДГ; 

13.Контролира и отговаря за правилното водене  и съхраняване на учебната 

документация 

14.Предприема мерки за предотвратяване форми на дискриминация в ДГ. 

15.Свиква и участва в заседанията на Обществения съвет без право на 

глас.Осигурява материали за заседанията и поставя въпроси за обсъждане. 

 

Глава четвърта: ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ 

  Чл.31./1/. Обществения съвет, има  консултативни и съвещателни функции.Той 

подпомага дейността на детската гради и заедно с това осъществява граждански 

контрол. 

/2/.Състава на ОС е от нечетен брой членове,като един е представител на 

финансиращия орган и  се определя от Кмета на общината,и най-малко трима 

представители на родителите. 

       /3/.Представителите на родителите се избират на събрание на родителите. 

За представител на родителите могат да бъдат излъчени 

-родители на деца посещаващи ДГ 

-професионално доказани личности от различни области на обществения 

живот,изявени общественици,спомоществователи,бивши възпитаници,които не са 

родители на деца от ДГ. 

/4/.ОС съгласува и одобрява Стратегията за развитие на ДГ и приема ежегодния 

отчет на директора. 

/5/.Представител на ОС може да участва в работата на ПС 

/ 6/.ОС може да дава становище във връзка с бюджета и разпределянето на 

средствата ,които представляват държавно финансиране. 

/7/.ОС може да съгласува избраните от учителите учебни комплекти 

/8/.Член на ОС може да участва в комисията за атестиране на директора. 

/9/.ОС може да сигнализира контролните органи при установяване на нарушения на 

нормативни актове,като преди това съгласува действията си с директора. 

 

Глава пета :  ПЕРСОНАЛ 

Чл.31. /1/Учителят се назначава от Директора на ДГ. 
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/2/Условията и редът за заемане на длъжността учител,старши учител и главен 

учител се определя съгласно държавните образователни изисквания за учителска 

правоспособност  и квалификация. 

/3/Длъжността “учител”не може да се заема от лица които: 

-са осъдени от лишаване от свобода с влязла в села присъда за умишлено 

престъпление. 

-са лишени от правото да упражняват професията си. 

-страдат от заболявания и отклонения,които застрашават живота и здравето на 

децата,определени с Наредба на министъра на образованието и науката,съгласувана 

с министъра на здравеопазването. 

/4/Учителят: 

1.Изпълнява задълженията си  определени в КТ,в нормативни актове в системата на 

просветата и в длъжностната характеристика. 

2.Организира и провежда възпитателната  и образователна работа с децата съгласно 

ДОС и Програмата за възпитателна работа с децата предпочетена от педагогическия 

колектив. 

3.Прилага хуманни подходи във възпитанието на децата,стимулира 

интелектуалното им развитие 

4.Подържа педагогически оптимизъм при развитие личността на детето,на неговата 

индивидуалност  и уникалност. 

5.Използва гъвкава и съвременни форми на организация и подходи на работа 

съобразно възрастта и интересите на децата. 

6.Грижи се живота и здравето на децата по време на престоя им в ДГ.Носи 

отговорност за пътуващите деца. 

7.Работи съвместно с родителите за възпитанието на децата в дух на сътрудничество 

и партньорство. 

8.Работи съвместно с обществеността ,институции , 

организации и др. за възпитанието на децата. 

9.Повишава своята научна  и методическа квалификация чрез различни форми на 

обучение. 

Чл.32. Учителят няма право да: 

1.Да използва за възпитателни цели средства,които противоречат но човешките 

права и свободи /физически и морални наказания,заплахи,насилие,прекалени 

ограничения и др./ 

2.Да нарушава дневния режим на децата. 

3.Да се отдела от децата ,освен когато се налага да потърси мед.помощ,като осигури 

друго отговорно лице за времето но отсъствие. 

4.Да организира екскурзии,разходки и др.форми за туристическа дейност и 

занимания сред природата в замърсена и необезопасена среда. 

5. Да извежда децата извън ДГ без придружител. 

6.Да използва служебното си положение за лично облагодетелстване. 

7.Да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация основана на 

пол,народност,етническа принадлежност и религия. 

8.Подпомага децата при самообслужването 

Чл.33.В детското заведение  се назначават медицински сестри в детска ясла  и в 

детската градина. 

Чл.34./1/Медицински сестри се назначават от Кмета на общината. 

/2/ Медицинска сестра на детската градина 

1.Организира и провежда здравното обслужване  на децата в детската градина. 

2.Осъществява наблюдение на физическото и нервно-психическото здраве на децата. 
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3.Участва в съставянето и контрола на хигиенния режим/отопление,проветряване на 

помещенията,разходки,занимания и игри,режим,чистота и безопасност в помещенията 

и на двора. 

4.Организира и контролира рационалното хранене,изчислява калоричността и състава 

на храната,подготвянето и,хигиената в склада и кухнята, съхранението на 

храната,качеството на продуктите. 

5.Съпровожда при необходимост децата за преглед от лекар в Здравна служба. 

6.Съхранява и отговаря за Здравните книжки на персонала. 

7.Организира здравната просвета на персонала и родителите. 

/3/.Медицинските сестри в детската ясла изпълняват задълженията си по 

КТ,нормативните актове на МЗ и длъжностна характеристика. 

2.Организират и провеждат отглеждането и възпитанието на децата в детската 

ясла,оказват първа долекарска помощ и информират директора за всяко заболяване. 

3.Разпределят храната доставена от лелята и следи за доброто хранене , подготвя 

децата за сън и ги облича  след ставане от сън,контролират храненето на 

децата,спазването на режима,здравното състояние,следят за спазване на 

температурата в помещенията, 

4.Отговарят за здравето и живота на поверените деца. 

5.Предават децата на родителите и не напускат детското заведение преди това. 

5.Спазва работното си време. 

6.Не допуска дискриминация на основата на пол,народност етническа 

принадлежност и религия. 

Чл.35.Домакин 

/1/Домакина се назначава от Директора 

1.Отговаря за цялата материално-техническа база 

2.Организира снабдяването и съхраняването на хранителните продукти,като 

отговаря за качеството им. 

3.Организира снабдяването с консумативи и материали по заявки на учителите и 

персонала след одобряването им от Директора. 

4.Ежедневно отпуска хранителни продукти на главния готвач в присъствието на 

дежурен и мед.сестра. 

5.Води складови картотеки за прихода и разхода на хранителни продукти. 

6.Участва в изготвянето на менюто и ежедневно изготвя требвателни листове за 

изразходваните продукти . 

7.Изготвя месечните отчети за разходите и остатъците на хранителни 

продукти,отнася ги подпис на директора и ги представя в счетоводството. 

8.Получава и съхранява паричните средства. 

9.Организира ремонтите и поддръжката на детската градина. 

Чл.36.Помощник възпитател се назначава от директор 

1.С работата си осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за 

правилното развитие и възпитание на децата. 

2.Извършва редовно и качествено почистване на помещенията определени от 

директора. 

3.Обслужва децата по време на хранене  и игри. 

4.Активно подпомага учителя при организацията на педагогическия процес. 

5.Съвместно с учителя отговаря за опазване здравето и живота на децата. 

6.Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни навици ,културно и трудови 

умения,участва и подпомага учителя при организация на игрите,заниманията 

,съня,разходките и развлеченията. 

7.Осигурява и подържа необходимата температура з занималните и спалните. 
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8.Придружават пътуващите деца до автобуса  след обяд и ги взимат сутрин от 

автобуса. 

Чл.37.Кухненския персона се назначава от директора . 

/1/ Готвач и помощник готвача осигуряват рационалното хранене на децата,като 

спазват медицинските изисквания за технологията на приготвяне на храната. 

/2/ Готвач получава от домакина хранителните продукти по количества,посочени в 

требвателните листове,отговаря за пълното им оползотворяване при приготвянето 

на храната по съответната рецепта,приготвят храната на време и правилно я 

разпределя по групи. 

/3/.Помощник готвачът помага на гл.готвач при подготовката на 

продуктите,отговаря за измиването им и измиването на съдовете и кухнята. 

/4/.Готвач и помощник готвача отговарят за чистотата на кухненския блок и 

опазване на кухненското имущество. 

Чл.38.Перачката   на детската градина се назначава от директора и отговарят за 

навременното изпиране на бельото,което получава от помощник възпитателките и 

им   и го предава срещу подпис ,като за целта води тетрадка. 

Бельото за групите в с.Струмяни и с.Илинденци получават и предават срещу подпис 

от шофьора. 

Изкърпват и   гладят бельото и се грижат  за чистотата и уредите в пералното 

помещение. 

Чл.39.Огняр-общ работник отговаря за поддържането на парната инсталация и 

извършва всички необходими текущи ремонти в детската градина.Поддържа 

тревните площи и алеи  в двора,дворните уреди. 

Отговаря и поддържа цялата  материално-техническата база и ел. уреди  в детската 

градина . 

Огняр -общ работник в с.Илинденци отговаря за профилактиката и поддържането на 

парното и за поддържането на детската градина и  в с.Струмяни. 

Изпълнява  и други задачи възложени от директора свързани с дейността на 

детската градина. 

Чл.40. Шофьор. 

Шофьорът  отговаря за навременното и безпроблемно  извозване на храната и 

бельото  до филиалите. 

Отговаря за поддържането на колата и дезинфекцирането и. 

Извършва и други задачи свързани с дейността на детската градина. 

Чл.41.Лица работещи в детската градина, съзнателно подпомогнали извършването 

на дискриминация ,носят отговорност по силата на “Закона за защита срещу 

дискриминацията.” 

 

Глава шеста   :        РОДИТЕЛИ 

 

Чл.42./1/.Родителите са участници и партньори в предучилищното образование 

заедно с децата,учителите ,директорите и другите педагогически специалисти в 

детската градина.  

/2/.Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществява чрез индивидуални консултации,родителски срещи,присъствие и 

участие на родителите в процеса на предучилищното  образование  и други форми 

на комуникация. 

 /3/.Родителите са длъжни да осигуряват редовно посещение на детето  в 

задължителното  предучилищно образование ,като уведомява навреме ДГ за 

отсъствието на детето. 
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 /4/.Родителите са длъжни да посещават родителските срещи и да участват в 

избирането на родителски активи, Училищно настоятелство ,Обществен съвет и 

изпълнението на техните решения. 

/5/.Правят предложения и участват активно в подобряване на материалната база на 

детската градина. Обсъжда и взема решения  по резултатите   от възпитателно 

образователната работа с децата 

/6/Родителите са длъжни редовно да се осведомяват за своите деца относно 

приобщаването им в ДГ ,успеха и развитието им в образованието и спазването на 

правилата. 

 /7/.Спазват Правилника за вътрешен трудов ред,настоящия правилник в частта 

касаеща техните задължения и отговорности. 

/8/.Спазват Закона за защита от дискриминация,Закона за закрила на детето,когато 

се намират на територията на детското заведение. 

/9/.Имат достъп до групите ,при спазване на здравно-хигиените изисквания и 

сигурността на децата. 

/10/.При намаляване броя на децата водят децата си в сборните групи. 

/11/.Външни лица се допускат само след показване на лични документи и 

съобщаване на целта на посещението. 

/12/.Контролират децата си и не внасят в ДГ ненужни и опасни предмети и 

играчки.Родителите са длъжни да проверяват раниците и джобовете на децата 

си.Персонала не носи отговорност за изгубени или повредени бижута,скъпи вещи и 

играчки. 

/13/.Родителите нямат право да обиждат служителите на детската градина.Зачитат 

достойнството и авторитета  на персонала и не уронва престижа и доброто му 

име.При констатиране на проблем се обръщат към директора. 

/14/.Забранява се внасянето на хранителни продукти и течности в детската градина. 

/15./За рождени дни и други празници се разрешава внасянето на торти придружени 

със сертификат от производителя,пакетирани бонбони ,сокове в кутии с отразени на 

опаковката срок на годност и плодове.Медицинската сестра и учителките  отразяват  

в дневник донесените храни и продукти.  

  /16/.Родителите са длъжни да внасят навреме таксата посещение на детската градина. 

   /17 Родителите на децата от Подготвителна група заплащат таксата за м.май преди 

връчването на удостоверенията на децата. 

 

Глава седма:  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Чл.43/1/.Задължителна документация в Детската градина и срокове на съхранение. 

1.Сведение за дейността на детската градина/списък образец-2/-5г. 

2.Дневни на всяка група-5г 

3.Входящ и изходящ дневник- и класьори към тях-5г 

4.Заповедна книга на Директора-5г 

5.Класьор за заповеди -5г 

6.Книга за контролната дейност-5г. 

7.Протоколна книга за заседанията на педагогически съвет-5г. 

8.Книга за санитарно-хигиенното състояние -5г. 

9.Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16г-5г. 

10.Книга за регистрация на издадени удостоверения.-5г 

11.Книга за издадени дубликати на Удостоверения  

12.Книга за дарения-5г. 
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/2/.Документите по алинея -1,2, 3 ,9,10,11и 12 се водят по утвърдени образци от 

МОН. 

/3/В детската градина  се води и летописна книга. 

/4/Изискванията към формата,съдържанието,воденето и съхранението на 

документацията се определят с ДОС за документите в системата на Народната 

просвета и с други нормативни актове. 

 

 

 

Глава осма :  ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.42./1/.Финансирането на детската градина се осъществява със средства от МОН и 

други министерства чрез общинския бюджет. 

/2/.Размерът на средствата се определят съгласно държавното  образователно 

изискване за едногодишна издръжка на дете в държавните и общински детски 

градини и училища. 

/3/.Чрез общинския бюджет се осигуряват средства за заплати,осигуровки ,хранене 

на децата,подържане на материалната база,отопление и др. 

/4/.Детската градина може да реализира приходи във левове и валута за подпомагане 

на издръжката и обогатяване на материално-техническата база в съответствие с 

нормативните документи. 

/5/.Директора на детската градина осигурява изпълнението на бюджета след 

утвърждаването му от финансиращия орган. 

 

 

 

 

 

                                 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

1.Този Правилник се издава на основание ЗПУО от 1.08.2016г.,Наредба № 5 за 

предучилищно образование,ДОС и Инструкции на МОН и Министерството на 

здравеопазването. 

2.Правилника е приет на заседание на ПС и влиза в сила от деня на приемането. 

3.Директора има право да издава заповеди,които да регламентират неуредените с 

този правилник  или с други нормативни документи въпроси. 

4.Копие от Правилника е предоставен на служители те и родителите,като е изложен 

на видно място на входа на детската градина. 

 

 

 

 

 

                                                       Директор:…………. 

                                                            /Калина Джаджова/ 
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           Детска градина „Патиланци” с.Микрево общ.Струмяни 
                 Ул.”Освобождение”-2 тел.074343059 : е-mail –odz.mikrevo@abv.bg 

 

 

 

 

                

                                              З  А  П  О  В  Е  Д 

 

                                                 № 6 / 14.09.2017г. 

 

 

На основание чл.181 от КТ , чл. 258,чл.259 от ЗПУО и решение на ПС 

№ 1/13.09.2017г. 

 

                                                  У  Т В Р Ъ Ж Д А В АМ 

 

 

 

                     Правилник за устройството и дейността на детската градина. 

 

 

 

                                                    Р А З П О Р Е Ж Д А М 

 

 

   1.С правилника да бъдат запознати всички работещи в детската градина. 

  2.Правилника да се спазва и изпълнява от всички работещи в детската градина. 

   3. Учителите да запознаят родителите на децата с ПУД на датската градина. 

   4.Контрол по изпълнението но правилника  осъществява директора на детската 

градина. 

 

 

 

                                                                        Директор:………… 

                                                                                   /Калина Джаджова/ 
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Чл.33.Помощник на учителя: 

1.Изпълнява задълженията си по КТ,определени в нормативни актове на МОН  и 

длъжностната си характеристика. 

2.Подпомага учителя  в провеждането на учебно-възпитателната работа и децата  за 

активно участие в дейностите. 

3.Участва в създаването на условия за опазване здравето и живота на децата. 

4.Носи отговорност за реда и чистотата в детската градина 

5.при забелязване на повреди информира директора или домакина. 

6.Замества отсъстващ учител или помощен персонал. 

7.Участва в приема на децата ,като ги приема на входа и ги изпраща до лелята на 

групата. 

8.Подпомага децата при самообслужването. 

9.Следи за реда и информирането на родителите във приемната. 

10.Отговаря за помещенията при провеждане на празници и приемането на гости . 

11.При отсъствие на лелята в следобедния режим отговаря за изпращането на децата 

в приемната. 

12.При нужда работи на разпокъсан график. 

13.Изпълнява и други конкретно поставени задачи свързани с дейността на детската 

градина. 

14.Не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация основана на 

пол,народност ,етническа принадлежност или религия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

          

 


