ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА"
Видин 3700, ул. "Ал. Константинов"

№ 11, тел. 094 601 748 c-111ail: cdgdctelinalt'vabv.bg

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се уреждат:
• организацията и ръководството на Детска градина „Детелина" - град Видин;
• условията на приемане на децата;
• правата и задълженията на персонала и родителите;
• организацията на възпитателно-образователната работа и медицинското обслужване.
Чл. 2 (]) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното
образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от десет месечна
възраст до постъпването им в I клас.
(2) Детската градина има право на:
1. Наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на
управлението и
2. Официалният адрес съвпада с адреса на една от сградите, в която се осъществява
образователният процес, съответно дейността - Видин, ул. ,,Ал. Константинов" 11
3. Собствен кръгъл печат
4. Банкова сметка
5. Данъчен номер и шифър по Булстат или ЕИК
6. Да определя вътрешната си организация и символи, ритуали и униформено облекло
7. Изборът на символи и ритуали се съгласува с мнението на настоятелството и родителите на
децата
(3) Детска градина „Детелина" носи отговорност за:
1. изпълнението на държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и
подготовка;
2. наличието на условия, гарантиращи опазване живота и здравето на децата по време на престоя
им в детското заведение и при организиране на образователни инициативи в извънучебна среда;
3. недопускане на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават
правата и свободите на личността или нарушават възпитателно-образователния процес;
4. овладяване на образователния минимум за предучилищно възпитание и подготовка като
необходима основа за бъдещо обучение и развитие.
(4) Детска градина „Детелина"осигурява подкрепа за личностното развитие на децата, в тази връзка
и условия за интегрирано образование и обучение на деца със специални образователни потребности.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Продължителност

Глава първа
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
Раздел I
на предучилищното

ОБРАЗОВАНИЕ

образование.

Групи

Чл. 3. (1) Децата може да постъпят за предучилищно образование не по-рано от учебната
година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст.
(2) Към детската градина функционират яслени групи за отглеждане, възпитание и обучение на

деца от десет месеца до 2-3 годишна възраст.
(3) Децата,

постъпили

в яслени

групи

в детските

градини,

се отглеждат,

възпитават,

социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на
здравеопазването и министъра на образованието и науката.
(4) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в
съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детската градини може да
постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването.
Чл. 4. Децата, навършили 7 години, които по здравословни причини не могат да постъпят в
първи клас, представят документи от диагностична комисия към РУО на МОН гр. Видин и
продължават да посещават детското заведение още една учебна година.
Чл. 5. Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и
отглеждане на децата до постъпването им в I клас като осигурява необходимите условия за
физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето, гарантира неговите права, свобода и
сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към
българските традиции и културни ценности.
Чл. 6. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в
годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на
организацията на предучилищното образование.
Чл. 7. (1) Постъпването на децата за предучилищно образование се осъществява целогодишно
при наличие на свободни места.
(2) Записването, отписването и преместването в общинските детски градини за всеки вид
организация се извършват съгласно наредба на Общински съвет-Видин.
Чл. 8. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:
1. първа възрастова група - 3 - 4-годишни и 2 - 4 годинишни;
2. втора възрастова група - 4 - 5-годишни;
3. трета подготвителна възрастова група - 5 - 6-годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група- 6 - 7-годишни.
(2) Задължителното
предучилищно
образование се осъществява в трета и четвърта
подготвителна възрастова група.
Чл. 9. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 8, ал. 1 в зависимост от броя им се разпределят в
групи.
(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова
група по ал. 1 може да се сформира разновъзрастова група.
(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата
в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с
държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 1,
които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент
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Чл. 10. (]) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова
организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини.
удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не
повече от 1 О дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок от три
работни дни преди настъпването на събитието.
(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от псдготвителните групи е допустимо и за
времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на
министъра на образованието и науката.
Раздел П
Организация на учебното и неучебното време

Чл. 11. (]) Предучилищното образование се организира в учебни години.
(2) Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15
септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
(3) Учебната година включва учебно и неучебно време.
(4) Неучебното време по ал. 3 е времето без педагогически ситуации, както и времето извън
учебните дни в периода по чл. 11.
(5) В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми на
педагогическо
взаимодействие,
а в неучебното време без педагогически ситуации - само
допълнителни форми.
Чл. 12. (]) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на
следващата календарна година.
(2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.
(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица.
(4) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от
Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за
децата.
(5) Учебният
ден включва основните и допълнителните
форми на педагогическо
взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.
Чл. 13. Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от
1 юни до 14 септември.
Чл. 14. (]) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна,
почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с
чл. 8, ал. 1.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или
полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите по чл. 9, ал. 1.
Чл. 15. (]) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.
(2) Началният час на сутрешния прием за деня е: 7,00 часа.
(3) Крайният час за изпращане на децата за деня е: 19,00 часа.
(4) При обявяване на някои от почивните дни за работни детското заведение изпълнява
решенията на ме.
(5) Родителите водят децата си сутрин в удобно за тях време, но не по-късно от 9,00 ч. При
закъснение, предварително се уведомяват учителите в групата.
(6) В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в
неучебното време - само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват
и:

1. условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън;
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2. условия и време за хранене - сутрешна закуска, обяд и две задължителни
подкрепителни закуски - между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята;
3. дейности по избор на детето.
(7) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и
организират деня на детето в предучилищното образование.
Чл. 16. (]) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на децата в задължителна училищна възраст в рамките на 6 последователни
астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.
(2) Началният час на сутрешния прием на децата за деня е: 8,00 часа.
(3) Крайният час на изпращането на децата за деня е: 14,00 часа
(4) В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в
неучебното време - само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват
и:
1. условия и време за игра и почивка;
2. условия и време за подкрепителна закуска - в 10,00 часа;
3. дейности по избор на детето.
(5) По желание на родителя за детето може да бъде осигурена и сутрешна закуска и/или обяд.
(6) За сутрешната закуска и/или обяда по ал. 6 родителят/настойникът заплаща паричната
равностойност на извършените разходи за хранителните продукти, вложетни в същата/и, определена с
наредба на общински съвет - Видин.
(7) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и
организират деня на детето в предучилищното образование.
Чл. 17. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден.
(2) Началният час на сутрешния прием на децата за деня е: 9,00 часа.
(3) Крайният час на изпращането на децата за деня е: 12,00 часа.
(4) Почасовата организация се осъществява само през учебното време.
(5) В почасовата организация се организират основна форма, а ако продължителността на
престоя на детето позволява - и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се
осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор на детето.
(6) По желание на родителя за детето може да бъде осигурена и сутрешна закуска и/или обяд.
(7) За сутрешната закуска и/или обяда по ал. 6 родителят/настойникът заплаща паричната
равностойност на извършените разходи за хранителните продукти, вложетни в същата/и, определена с
наредба на общински съвет - Видин.
(8) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за
полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова
организация над максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и 2
от Закона за предучилищното и училищното образование.
(7) Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се организират като
допълнителна услуга по отглеждане на децата по чл. 68 от ЗПУО - "В общинските детски градини
може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по
отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, определени с наредба на
общинския съвет".
Чл. 18. (]) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската
градина в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1.
(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година
и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование по чл. 67, ал. 2 от ЗПУО.
В комисията задължително участва представител на съответната община и на Агенцията за социално
подпомагане.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
I

1. копие от акта за раждане на детето;
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2. декларация

за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите
особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и
психическото му здраве и благополучие;
3. програма за развитие на детето, която задължително съдържа:
а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и
интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл, 5 от ЗПУО;
6) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от
Наредба № 5 за предучилищно образование за съответната възрастова група;
в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.
(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2 и анализ на
документите по ал. 3 одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна
организация.
(5) Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, ал. 2, възпитавано, социализирано,
обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се определят от учители в детската градина
в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал:. 1.
(6) За провеждане на дейността по ал. 5 родителите осигуряват присъствието на детето в
определен от детската градина ден и час.
(7) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време по чл. 12,
ал. 1 не постига компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за предучилищно образование, от
следващата учебна година се включва в целодневна, полудневна или почасова организация на
предучилищно образование по избор на родителите.
Чл. 19. (]) При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина може да
осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност
на детската градина.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за провеждане на основните форми на
педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.
(3) Дейностите по ал. 1 се организират за децата, които посещават детската градина.
Чл. 20. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в
случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в
съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.

Раздел 111
Форми на педагогическо взаимодействие
Чл. 21. (]) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен
очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и
детето.
(2) При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата
дейност за постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от от Наредба № 5 за предучилищно
образование.
(3) Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на
предучилищното образование през учебното и неучебното време.
Чл. 22. (]) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в
основна форма и в допълнителни форми.
(2) Формите на педагогическото взаимодействие по ал. 1 се организират в съответствие с
прилаганата в детската градина Програмна система при зачитане на потребностите и интересите на
децата.
Чл. 23. (]) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация,
която протича предимно под формата на игра.
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(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време по чл. 12, ал. 1 и

осигуряват постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за предучилищно
образование .
(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се
осъществява в седмично разпределение.
(4) Седмичното разпределение по ал. 3 се разработва по възрастови групи от учителите на
конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската
градина.
Чл. 24. (]) Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на
компетентностите по чл. 27, ал. 2 от Наредба № 5 за предучилищно образование е:
1. за първа възрастова група - 11;
2. за втора възрастова група - 13;
3. за трета възрастова група - 15;
4. за четвърта възрастова група - 17.
(2) Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова група
не може да надвишава минималния общ брой по ал.1 с повече от пет педагогически ситуации - за
целодневна организация, и с повече от две педагогически ситуации - за полудневна и
почасова организация.
Чл. 25. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 15 до
20 минути - за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути - за трета и за четвърта
възрастова група.
Чл. 26. (]) В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и
усъвършенстват отделни компетентности от посочените в чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за
предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване на
живота на детето.
(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на
групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации.
(3) Допълнителните форми се организират както в учебното време по чл.12, ал. 1, така и в
неучебното време по чл. 13.
(4) Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с
програмната система, прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с интересите и
потребностите на децата.
Глава трета
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Съдържание на предучилищното образование

Чл. 27. (]) Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като
осигурява
физическото,
познавателното,
езиковото,
духовно-нравственото,
социалното,
емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса
на педагогическото взаимодействие.
(2) Предучилищното образование се осъществява при осигурена 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. 28. (]) Предучилищното образование създава условия за:
1. цялостно развитие на детската личност;
2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения,
необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
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(2) Компетентностите по ал. 1, т. 2 са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието,
обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:
1. Български език и литература;
2. Математика;
3. Околен свят;
4. Изобразително изкуство;
5. Музика;
6. Конструиране и технологии;
7. Физическа култура.
Чл. 29. (]) Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна
система като част от стратегията за развитието на детската градина, която се приема с решение на
педагогическия съвет.
(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на
педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.
Чл. 30. (]) Тематичното разпределение на образователното съдържание за отделните
възрастови групи осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по
образователните направления по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за предучилищно образование и
включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението,
както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.
(2) Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и
спецификата на образователната среда.
Чл. 31. За постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за предучилищно
образование, както и за постигането на допълнителни компетентности не се допуска задаването на
домашна работа и работа с познавателните книжки вкъщи.

Раздел II
Проследяване на резултатите от предучилищното образование

Чл. 32. (]) Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на
съответната група в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1 по образователните
направления.
(2) Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се определя от
учителите в съответствие с методите и формите по чл. 30, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищно
образование и отразява съответствието с очакваните резултати по чл. 28, ал. 2.
Чл. 33. (]) Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на
групата.
(2) След изпълнение на дейностите по ал. 1 учителите информират родителите за
индивидуалните постижения на детето.
Чл. 34. (]) В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в
детско портфолио.
(2) Принципи при структуриране на портфолиото:
1. Балансиране на съдържанието - включените материали да осигуряват балансирана
картина на постиженията на децата.
2. Датиране - всеки материал в портфолиото трябва да бъде датиран за да се гарантира
последователността на работните материали.
(3) Оформление на портфолиото - включва всичко, което учителят е решил, че е полезно и
необходимо за детето, за да уважи и стимулира неговата уникалност и индивидуалност:
1. Титулна страница- трябва да съдържа следната информация- име на детето, детска
градина, имената на учителите;
2. Съдържание:
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2.1. Раздел 1:

Кой съм Аз?

2.1.1. Чек-лист с информация за детето:
2.1.1.1. Данни за детето - имена, дата на раждане, приятели.
2.1.1.2. Формуляр с въпроси свързани с детето, попълнени от родителите (при

първоначален прием на детето).
2.1.1.3. Личностна характеристика на детето - потребности, интереси, мотиви,
поведение, ценности и др.
2.1.2. Резултати от директно наблюдение - записване на впечатления от детето постъпки, поведение, изяви, стремежи, постижения и др.
2.2. Раздел 11: Моето семейство
2.2.1. Чек-лист с информация за семейството на детето:
2.2.1.1. Данни за родителите - имена, образование, месторабота, семейно положение.
2. 2.1. 2. Семейни модели на възпитание.
2. 2. 2. Бележки от индивидуални срещи с родителите.
2.3. Раздел 111: Моите резултати по образователни направления
2.3.1. Регистриране на нивото на компетентности
2.4. Раздел IV: Моите интереси
2. 4.1. Продукти от реални практически задачи - творби на изобразителната дейност,
материали от участие на детето в школи, учебни материали, отразяващи изпълнението на задачи по
съответните образователни направления, снимки от участия на детето в различни изяви.
2.5. Раздел V· Моите отличия и награди
2. 6. Раздел VI: Препоръки към мен - в края на всеки оценяван период, по образователни
направления.
3. Профилен лист разделен на квадранти, в които се индикира дали съдържанието е
получено с традиционни оценяващи средства, дали е наблюдение на детското мислене и обучение или
е резултат от поведението и дейността на детето. Поставяйки отметки в съответния квадрант за всеки
нов материал добавен към портфолиото, води до получаването на добра визуална представа за това
какви материали трябва да се подберат още така, че да се получи балансиран профил.
(3) В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо
взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.
(4) В 14-дневен срок преди края на учебното време по чл. 12, ал. 1 учителите на съответната
подготвителна група установяват готовността на детето за училище.
(5) Готовността на детето за училище отчита физическото,
познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.
Чл. 35. (]) Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно
образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното образование.
(2) Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на
съответната учебна година.
(3) Удостоверението по ал. 1 описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в
съответствие с очакваните резултати по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за предучилищно образование.
(4) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на
детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно
развитие.
(5) Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в
удостоверението по ал. 1 са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за
личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една
учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за
приобщаващо образование.

Глава четвърта
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ПОЗНАВАТЕЛНИ

КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
Раздел I

Познавателни

книжки,

учебници

и учебни помагала

В предучилищното образование се ползват познавателни книжки и учебни помагала.
Чл. 37. (1) Познавателната книжка е произведение, създадено в резултат на творческа дейност,
което е одобрено от министъра на образованието и науката за осигуряване на предучилищната
подготовка. Познавателната книжка е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение
на детето по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на
предучилищното образование за овладяване на компетентностите, посочени в държавния
образователен стандарт за предучилищното образование.
(2) Учебното помагало е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което
подпомага предучилищното образование за:
1. конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части на учебното
съдържание;
2. затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетентности.
Чл. 38. (]) Познавателните книжки и учебните помагала трябва да са съобразени с
възрастовите характеристики на децата, както и да насърчават самостоятелността и мисленето.
(2) Познавателните книжки и учебните комплекти не може да съдържат елементи на търговска
реклама.
Чл. 39. (1) Познавателните книжки се създават като печатни издания, печатни издания с
електронен вариант или електронни издания.
(2) Учебните помагала се създават като печатни издания, печатни издания с електронен
вариант или електронни издания.
Чл. 40. Според функцията си учебните помагала може да бъдат дидактична игра, албум, блок
учебна тетрадка, учебна христоматия.
Чл. 41. (1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава списък
на познавателните книжки и учебните комплекти, които може да се използват в системата на
предучилищното образование.
(2) Списъкът по ал. 1 се публикува на официалната интернет страница на Министерството на
образованието и науката преди началото на учебната година.
(3) Познавателните книжки, които не са включени в списъка по ал. 1, не може да се използват в
системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 42. Познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното
образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина, в
съответствие с утвърдената програмна система.
Чл. 36.

Глава пета
УЧАСТШЩИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Деца. Подкрепа за личностно развитие на децата
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Чл. 43. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които
гарантират:
1) равен старт и възможности за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и
физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите,
способностите и интересите му;
2) да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3) да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

4) да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
5) зачитане на достойнството, уважение и любов към детето, неговите права, свобода и сигурност;
6) възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност и етническа самоопределеност;
7) приобщаване към националните традиции и културните ценности;
8) обучение в демократично гражданство и уважение към различията;
9) уважение към индивидуалните и културните различия;
1 О) да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
11) да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и
психическо насилие;
Чл. 44. (1) Детската градина осигурява подкрепа за личностно развитие на децата съвместно с
държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.
(2) Детската градина разработва и прилага цялостни политики за:
1. подкрепа за личностно развитие на детето;
2. изграждане на позитивен организационен климат;
3. утвърждаване на позитивна дисциплина;
(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за
сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в
процеса на образование.
(4) При работата с децата детската градина основава дейността си на принципа на позитивната
дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето, осъзнаване на
причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри
поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
(5) При работата с децата детската градина основава дейността си на принципа на превенцията
на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.
Чл. 45. (1) На децата се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие,
която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на
способностите и уменията им.
(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете.
(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детската градина работят психолог
или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители.
Чл. 46. Общата подкрепа за личностно развитие включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по образователни направления;
3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
4. занимания по интереси;
5. грижа за здравето;
6. поощряване с морални и материални награди;
7. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
8. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
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9. логопедична работа.
Чл. 47. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва

обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца с цел
повишаване ефективността на педагогическите подходи.
Чл. 48. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на
компетентностите на децата, за изява на дарбите им, както и за ;придобиванена умения за лидерство.
Чл. 49. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата до медицинско
обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот.
Чл. 50. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи
постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси.
(2) Директорът на институцията след решение на педагогическия съвет със заповед може да
учредява награди за децата и учениците.
(3) Награди за децата и учениците може да бъдат определяни и с правилника за дейността на
съответната институция.
Чл. 51. (1) Детската градина осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието,
както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата
воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.
(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са
подчинени на обща политика на детската градина и включват:
1. изготвяне съвместно с децата на правила за поведението им в групата;
2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното
образование в заниманията по интереси;
3. партньорство с родителите;
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на екипа на детската
градина и родителите.
Чл. 52. (1) Дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение включват:
1. обсъждане между детето и учителят с цел изясняване на възникнал проблем и
получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при разрешаване на конфликт;
3. консултиране на детето с психолог или с педагогически съветник;
4. създаване на условия за включване на детето в група за повишаване на социалните
умения за общуване и решаване на конфликти;
5. насочване на детето към занимания, съобразени с неговите потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
Чл. 53. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда,
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
4. ресурсно подпомагане.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца:
1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
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(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа

за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето. Планът за подкрепа за децата по ал.
2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.
Чл. 54. (]) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните
потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина.
(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа на дете по по конкретен случай.
(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за
определено дете по чл. 53, ал. 2.
(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог
или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти.
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при
необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование
и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 55. Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина:
1. идентифицира силните страни на детето, затрудненията, свързани с развитието,
обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
Чл. 56. Когато не може да се формира екип по чл. 54 директорът на детската градина подава
заявление до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование за извършване на оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на
децата със специални образователни потребности от регионалния екип за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
Чл. 57. (]) В група в детска градина може да се обучават до три деца със специални
образователни потребности.
(2) Обучението на деца със специални образователни потребности задължително се подпомага
от ресурсен учител съобразно потребността на детето.
Раздел 111
Педагогическиспециалисти
Чл. 58. Педагогическите специалисти организират възпитанието, социализирането, обучението
и отглеждането на децата.
Чл. 59. (]) Педагогическите специалисти имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина;
3. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си
задължения;
4. да провежда научно-теоретична и практика-експериментална педагогическа дейност;
5. да повишава образованието и квалификацията си, да придобива квалификационни и
научни степени;
6. да членува в професионални организации и взема участие в работата на регионалните
и националните им органи;
7. да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си
квалификация от директора на детската градина, РУО и от МОН;
8. да бъдат поощрявани и награждавани.
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9. да организират и провеждат родителски срещи, индивидуални срещи и консултации
с родители и др. съвместни инициативи.
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
1 . да осъществяват обучение и възпитание на децата в съответствие с държавните
образователни стандарти;
2. учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо
взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.
3. при провеждането на педагогическото взаимодействие учителят използва игровата
дейност за постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от от Наредба № 5 за предучилищно
образование.
4. учителят има право на свободен избор на методи и похвати на преподаване.
5. учителят проследява постиженията на децата в съответната група в началото и в края
на учебното време по чл. 12, ал. 1 по образователните направления в съответствие с методите и
формите по чл. 30, ал. 1 и отразява съответствието с очакваните резултати по чл. 28, ал. 2 от Наредба
№ 5 за предучилищно образование.
6. вписва резултатите от проследяването на постиженията на детето в дневника на
групата.
7. след изпълнение на дейностите по ал. 5 учителите информират родителите за
индивидуалните постижения на детето.
8. да опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други
дейности, организирани от институцията;
9. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в
предучилищното и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
10. да поддържат и повишават квалификацията
си съобразно политиките за
организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и
учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
11. отговаря за предоставените занималня, спалня, кът за хранене и други, и мотивира
децата и родителите им за опазването и обогатяването на материалната база.
12. да общува и провежда възпитанието и обучението на децата на книжовен български
език.
13. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, които осъществяват
методическа дейност и контрол в системата на народната просвета.
14. да изпълнява нарежданията на директора.
15. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа,
16. да не ползва мобилен телефон по време на занимания с децата, както и по време на
педагогически съвет и съвещания.
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от децата, родителите,
административните органи и обществеността.
(4)

Педагогическите

специалисти със заповед на работодателя

си може да се поощряват с

морални и материални награди и отличия за образцово изпълнение на задълженията

си и високи

постижения в предучилищното образование.
Чл. 60. (]) Педагогически

специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или

подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца, с които
работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със
средства от училищното настоятелство.
(2) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава
пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и
за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа
по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и ученици и че това не са били
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деца и ученици, с които педагогическият

специалист е работил в детската градина или училището в

същия период.
(3) При установяване нарушение на ал. 1, както и в случаите на неподаване на декларацията по
ал. 2 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите
дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

специалисти

носят

Раздел IV
Основни задължения на служителите и медицинският персонал в детската градина
Чл. 61. При изпълнение на работата си служителят е длъжен:
1. Да изпълняват задълженията си точно и добросъвестно и качествено.
2. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното
време.
3. Да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените
задачи и да не употребява през работно време алкохол, цигари и други упойващи вещества.
4. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
5. Да изпълнява всички нареждания на работодателя.
6. Да пази грижливо имуществото, което му е поверено.
7. Да пази доброто име на детското заведение, да не злоупотребява с доверието на
работодателя, както и да не разпространява поверителни сведения.
8. Да спазва вътрешните правила, приети в детската градина.
9. Да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативните
актове, от колективния трудов договор, от трудовия договор, от длъжностната характеристика и от
характера на работата.
1 О. Абсолютно се забранява оставянето на децата сами, без контрол от възрастен
човек. При ползване на законно определена почивка или друга служебна заетост на учителите
отговорността за живота и здравето на децата се поема от хигиенистите/помощник-възпитателите.
Чл. 62. На служителите строго се забранява:
1 . Напускане на работното място преди изтичането на работното време без
разрешението на директора.
2. Промяна в смените на учителите без знанието на директора.
3. Служителите нямат право да накърняват човешките и гражданските права на
детето, да унижават личното му достойнство, да прилагат форми на физическо насилие върху
неговата личност.
4. Да носят оръжие и опасни за живота и здравето на децата предмети.
Чл. 63. Всички служители са задължени да спазват професионална и колегиална етика.
Чл. 64. За виновно неизпълнение на професионалните задължения и нарушения на трудовата
дисциплина всички служители носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.
Раздел V
Родители
Чл. 65. Детската градина осъществява възпитание, социализация и обучение на децата във
взаимодействие и сътрудничество с родителите.
Чл. 66. (]) Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на
децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за
приобщаването им към общността.
2. да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите на детето, и с другите
педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.
3. да се запознаят със съответната педагогическа система в детската градина.
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4. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в
детската градини по въпроси, свързани с възпитанието и образованието на децата.
5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се
решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им.
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина.
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.
(2) Родителите имат следните задължения:

1. да се запознаят срещу подпис с правилника за дейността на детската градина, при
записване на детето, да го спазват и да съдействат за спазването му и от страна на детето.
2. да осигуряват посещаемостта на детето в детската градина.
3. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно
образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;
4. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската
градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата в детското заведение.
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от
изграждането на умения за учене през целия живот.
6. да участват в родителските срещи
7. да се явяват в детската градина, когато важни причини налага това и бъдат поканени
директора или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
8. родителите нямат право да водят децата си в детската градина болни и с лекарства.
9. нямат право да дават на децата дъвки, бонбони и играчки, неподходящи за
възрастта, и такива, които имитират оръжие през време на престоя им в детската градина.
1 О. деца, отсъстващи от детското заведение повече от един месец без да са подали
писмена молба и да са получили разрешение, се отписват от детското заведение, след което
кандидатстват на общо основание.
11. За даване на информация учителят звъни от личния си телефон и родителите са
длъжни да върнат разговора за тяхна сметка.
(3) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, както и в
самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите предучилищното
образование, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки и учебни
помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта,
индивидуалните потребности и интересите на детето.
(4) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно в детска
градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(5) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително
предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация
в детската градина се наказват с глоба в размер от 50 до ] 50 лв.
(6) При повторно извършване на нарушението по ал. 4 и 5 глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(7) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 4 и 5 се съставят от длъжностни лица,
определени от кмета на общината.
(8) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от него
длъжностно лице.

Раздел VI
Сътрудничествои взаимодействие между участниците в предучилищното образование
Чл. 67. (]) Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение
на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.
(2) Родителите са участници и партньори в предучилищното образование
заедно с децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
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Чл. 68. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорът и другите
педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите по чл. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към
детската градина и училището и мотивация за учене.
Чл. 69. Условия и ред за осъществяване на сътрудничество и взаимодействие между
родителите
Чл. 70. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се

осъществяват чрез:
1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
2. родителски срещи;
3. индивидуални консултации;
4. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
5. други форми за комуникация.
6. обучения.
Чл. 71. Формите на сътрудничество по чл. 39, т. 3 се определят съвместно от директорите,
учителите, другите педагогически специалисти и родителите. ДА СЕ включив ПРОТОКОЛИТЕ от РОДИТЕЛСКИТ[
СРЕЩИ

Глава шеста
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
СПЕЦИАЛИСТИ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Повишаване квалификацията

Раздел I
на учителите другите педагогически специалисти

Чл. 72. (]) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на
изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.
(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално,
общинско и училищно ниво.
(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел
подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на
децата и учениците.
(4) Детската градина е длъжна да осигури условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в
не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
(5) Директорите на детски градини са длъжни да осигуряват необходимите условия за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
(6) На институционално ниво квалификация се осъществява от детската градина по план за
квалификационната дейност като част от годишния план на институцията и в съответствие с политики
и приоритети, определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване
на квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на
атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в
международни и национални програми и проекти. Планът за квалификация на институцията се
разработва с участието на социалните партньори, приема се от педагогическия съвет и се утвърждава
от директора. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не
се присъждат квалификационни кредити.
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(7) Организационни форми за повишаване на квалификацията са:
1. курсове - въвеждащи, тематични, комплексни и други;
2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, практикуми,
лектории и др.;
3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на
педагогическите специалисти, с конкретна научна област или с управление на образованието;
4. професионално-педагогическа
специализация;
'
5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез
представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален
опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от проучвания,
изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри,
иновативни практики или постижения.
(8) Квалификацията на педагогическите специалисти, в зависимост от потребностите, целите и
съдържанието на обученията, е:
1. въвеждаща - насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в
професията, ориентирани към адаптиране в образователна среда и за методическо и организационно
подпомагане. Въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа за педагогически специалисти:
а) постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното образование;
б) назначени за първи път на нова, включително
и на ръководна длъжност;
в) заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното образование;
г) заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от
две учебни години;
д)
при
промяна
на
програмни
системи
в
предучилищното
образование.
2. продължаваща - насочена
към непрекъснато
професионално
и личностното
усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на
педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:
а) краткосрочни обучения за периодично актуализиране на знанията по съответния учебен
предмет и за развитие на професионалните компетентности за прилагане на иновативни подходи в
образователния процес и др.;
б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;
в) придобиване на по-висока професионално-квалификационна
степен;
г) придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.
(8) Въвеждащата квалификация се организира в рамките на вътрешноинституционалната
квалификация като работодателят определя в срок до два месеца от встъпването в длъжност и
наставник.
Чл. 73. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от
специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на
квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито
програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава.
(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез
система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни
кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(3) Един квалификационен кредит се присъжда за:
1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, 8 от които са присъствени;
2. подготовка и представяне на доклад или научно съобщение, след неговото публикуване;
3. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание;
(4) Кредитите се присъждат от обучаващата институция или организация и се удостоверяват с
документ за допълнително обучение.
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(5) За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист
е длъжен да придобие не по-малко от 3 (три) квалификационни кредита от участие в обучения за
повишаване на квалификацията.
(6) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на
организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.
Чл. 74. Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:
1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно
развитие;
2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при:
а) промяна на месторабота;
б) връщане след отпуск за повече от две години;
в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години.
3. признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при кандидатстване в
процедура за придобиване на професионално-квалификационна
степен;
4. улесняване на професионалната мобилност.
Чл. 75. (]) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по
избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната
длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от
атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.
(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и
към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.
(3) Педагогически специалист, който желае да бъде признато участието му във форма за
повишаване на квалификацията,
подава заявление по образец до началника на съответното
регионално управление по образованието.
Чл. 76. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на
педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и
включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката
на детската градина, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното
му израстване, както и постигнатите резултати с децата.
(2) Професионалното
портфолио
подпомага
атестирането
и самооценяването
на
педагогическия специалист.
(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с
държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти.

Раздел П
Кариерно развитие на педагогическите специалисти
Чл. 77. (]) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при
последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване
качеството и ефективността на образованието.
(2) Учителските длъжности са:
1. учител;
2. старши учител;
3. главен учител.
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(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и
възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен.
Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на
трудовото правоотношение.
(4) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж,
получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както
и резултатите от атестирането им.
(5) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално
квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите
специалисти, независимо от учителския стаж.
(6) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване на
степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти се
определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти.

Глава седма
ОРГ АIШЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ДЕТСКАТА

ГРАДИНА

Раздел I

У еловия и ред за приемане и отписване на децата от детската градина

Чл. 78. (1) В детското заведение се приемат деца по реда на подаване на заявления от техните

родители. Приемът е целогодишен при наличие на свободни места.
(2) При приемането на децата родителите предоставят комплект медицински документи,
заверени от личния лекар и съобразени с изискванията на РЗИ, имунизационен паспорт.
Чл. 79. Всекидневният прием на децата се извършва от 7,00 ч. до 8,30 ч. Ако се налага,
родителите могат да водят децата си и след този час, след като предварително са уведомили
учителите. Сутрешният медицински филтър е задължителен. Приемането на децата става лично
между учителя и родителя. След 9,00 ч. входовете се заключват. Предаването на децата става от
учителите на групата.
Чл. 80. Воденето и вземането на децата от детската градина трябва да е съобразено с работното
и време.
Чл. 81. Воденето и вземането на децата от детската градина се извършва от родителите на
детето или лица, упълномощени писмено от родителите.
Чл. 82. Ако детето не е доведено до 9,00 ч., а е присъствало предния ден и родителите не са
уведомили учителите, за деня се води на присъствие и се начислява такса, а храната му се разпределя
между другите деца. Родителите могат да имат претенции за броя на присъствените дни на детето
само ако са представили по утвърдения ред и в посочения срок документ за отсъствие. Учителите
лично изчисляват присъствията за месеца на всяко дете и нанасят данните в таксовата книга, за
верността на които се подписват. Това се извършва само след точно приключване на дневника за
съответния месец и сравняването му със заповедната книга за храна.
Чл. 83. (])Децата от детската градина се отписват:
1) по желание на родителите;
2) при постъпване в първи клас;
3) при грубо и системно
директора.

нарушаване

на Правилника

за вътрешния

ред и заповеди

на

4) при уронване авторитета на детската градина от родителите.
(2) В случаите на преместване на дете от подготвителна група за задължителна предучилищна
подготовка през периода 15 септември - 31 май директорът на приемащата детска градина изпраща
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справка по образец за записаното дете съгласно приложение № 9 от Правилника за прилагане на
закона за семейните помощи за деца на регионалната дирекция за социално подпомагане по
постоянен адрес на родителите в 14-дневен срок от записването. Регионалната дирекция за социално
подпомагане изпраща в срок 3 дни справката на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен
адрес на родителите.
Чл. 84. Родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в
подготвителните групи за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с
актове, съставени от съответните органи на общината. Установяване на нарушенията, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
Чл. 85. (1) Директорът на детската градина до 5 число на всеки месец подава информация за
отсъствията на децата за предходния месец (извинени и неизвинени) в електронната система на МОН
-НЕИСПУО.
(2) Системата генерира файл, който е достъпен за всички държавни институции.

Раздел II
Хранене

Чл. 86. (1) В детската градина се приготвя храна според изискванията за балансирано и
здравословно хранене.
(2) Менюто се изработва от комисия в състав директор, медицинските специалисти, готвач и
домакин
(3) Продуктите се получават всекидневно по заявка от склада от комисия: медицинска сестра, готвач
и домакин.
(4) Медицинската сестра удостоверява с подписа си съответствието между претеглените
продукти и грамажа им в требвателния лист.
(5) Отговорност за влагането на продуктите, за количеството и качеството на приготвената
храна, както и правилното разпределение носи главният готвач.
(6) Приемането на продуктите и придружаващите ги документи и сертификати се извършва от
медицинската сестра лично - в първа смяна. Прибирането на продуктите в складовите помещения е
задължение на домакина. Негодните за консумация храни (с изтекъл срок на годност, с разкъсани
опаковки или със съмнителен произход) се връщат в момента на доставянето от фирмата доставчик.
Подмяна на хранителни продукти с други, невключени в менюто, се допуска само след разрешение от
директора.
(7) Контрол върху цялостната организация на хранене в детската градина осъществяват
директорът и медицинската сестра.
(8) От храната всекидневно се заделят проби, които се съхраняват в хладилник в продължение
на 48 часа.
(9) Храната в групите се разпределя и поднася на децата от хигиенистите/помощник
възпитателите под контрола на учителите.
(1 О) Учителите и медицинската сестра всекидневно контролират консумирането на храната от
децата.
(11) Право на безплатна храна имат хигиенисти/помощник-възпитатели,
касиер-домакин и
работещите в кухнята.
Чл. 87. Храната от кухнята се получава само от помощник-възпитателите, както следва:
* за сутрешна закуска - от 8, 15 ч. до 8,30 ч.;
* за обяд- от 11,30 ч. до 11,45 ч.;
* за следобедна закуска- от 13,30 ч. до 14,00 ч.
Чл. 88. Учителите и медицинската сестра следят как децата приемат различните ястия, за което
информират директора.
Раздел 111
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Здравно-хигиенна

дейност

Чл. 89. (]) Здравното обслужване в детската градина се осъществява от медицинския състав на
детската градина - медицински сестри.
(2) Медицинската сестра се грижи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на

възпитание, обучение и труд в детската градина чрез:
1. организирането и провеждането на всекидневен филтър и следене на имунизациите;
2. спазване на строг санитарно-противоепидемичен режим;
3. набелязване мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния;
4. изнасяне нагледна здравна информация на видно и достъпно място в детската градина;
5. периодично обучение на обслужващия персонал и учителите за оказване на първична долекарска
помощ при различни видове травми.
Чл. 90. Здравно-хигиенната дейност се реализира и с помощта на лекции, семинари, тренинги,
предвидени в плана на медицинската сестра в детското заведение.
Чл. 91. (]) Учителите и хигиенистите/помощник-възпитателите съвместно с медицинската
сестра се грижат за здравето на децата и тяхното закаляване.
(2) Учителите съдействат при необходимост при осъществяване дейността на медицинските
лица.
Чл. 92. В детската градина задължително се оборудва „спешен шкаф" за оказване на
неотложна медицинска долекарска помощ.
Чл. 93. За всяко дете се води лична здравно-профилактична карта, в която се отразява
здравното състояние на детето.
Чл. 94. Необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на
децата се осигуряват от хигиенистите/помощник-възпитателите.
Раздел IV
Работно време
Чл. 95. (1) Детското заведение работи през цялата година на петдневна работна седмица по
13,00 часа дневно от 06,00 до 19,00 часа. Престоят на децата е от 07,00 ч. до 19,00 ч.
Чл. 96. Работното време на работещите в детската градина е както следва:

Директор

Редовна смяна
Почивка
I смяна

Почивка
Учители
П смяна

Почивка

8,30 ч.-17,30 ч.
12,00 ч. - 13,00 ч.
7,00 ч.-14,30 ч. КТ
7,00 ч.-13,00 ч. ЗНПР
13,00 ч. -14,30 ч. двамата
учители
10,30 ч. - 11,00 ч.
12,00 ч.-19,00 ч. КТ
12,00 ч.-13,00 ч. ЗНПР
13,00 ч. - 14,30 ч. двамата
учители
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14,30 ч. 14,30 ч. -

19,00 ч. ЗНПР
15,00 ч.

У л."Цар Иван

помощниквъзпитател

,

Шишман"l
I-ва смяна
почивка

6.ООч. - 14.30ч.
1 О.30ч. - 11.ООч.

П-ра смяна
почивка

10.30ч. - 19.ООч.
14.ООч. - 14.ЗОч.

Ул."Цар Иван
Шишман"l
Редовна
смяна
Почивка

Помощниквъзпитател

Почивка

Касиер

13.ЗОч. - 14.30ч.

ул.»Алеко
Константинов» 11
Редовна смяна

Медицинска
сестра - детска
градина

08.ООч.- 17,ООч.

I смяна
Почивка

08.ООч.- 17,ООч.
13.30ч. - 14.30ч.

8,00 ч.-17,00 ч.
12,00 ч.-13,00 ч.

Редовна
смяна- 7,00 ч.-10,00 ч.
14,ООч. - 19,ООч.
прекъсната

1

22

8,00 ч.-17,00 ч.
ЗАС

Кухненски
персонал:
Главен готвач

Редовна смяна

I-ва смяна
Почивка

12,00 ч.-13,00 ч.

06,00 ч.-14,30 ч.
10,00 ч.-10,30 ч.

• Помощник- Първа смяна
Почивка
готвач

06,00 ч.-14,30 ч.
10,00 ч.-10,30 ч.

• Огняр

6,00 ч.-15,00 ч.
12,00 ч.-13,00 ч.

Раздел IV
Заплащане на такси
Чл. 97. Родителите на децата, които посещават детската градина, заплащат такса, в размери
определени в Наредба на Общински съвет - Видин за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Видин. Родителите, които имат право на намаление
на таксата, представят в детското заведение декларация за основанието и съответните документи
доказващи преференцията. Тези документи се съхраняват в папка досие при касиер-домакина.
Чл. 98. За времето, през което детето е прекъснало посещението на детска градина, не се
заплаща такса.
Чл. 99. Таксите се заплащат при касиера на детската градина от 1-во до 1 О-то число на текущия
месец за предходния месец.
Чл. 100. Учителите съдействат активно на администрацията на детската градина при
събирането на таксите като:
1. Поставят списъците с начислените такси на родителските табла в съответната група.
2. От 3-то до 1 О-то число на съответния месец напомнят ежедневно на родителите за
заплащане на таксите.
3. След 1 О-то число на съответния месец напомнят ежедневно на родителите незаплатили таксите и се обаждат по телефона на тези родители, неплатили такса и
чиито деца не са на детска градина.
Чл. 101. (1) За родители, които не заплащат дължимите такси се прилага процедура,
включваща:
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1. Директорът
изпраща
"Покана за доброволно
плащане"
(Образец
№1) до
родителя/настойника, или лицата, при които е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето.
2. Поканата трябва да бъде връчена на родителя/настойника, или лицата, при които е
настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, на ръка срещу подпис или по
пощата с обратна разписка.
(2) След изтичане на указания срок в поканата и установяване, че таксата не е платена,

директорът съставя "Констативен акт".
(3) Директорът с докладна до кмета на Община Видин предоставя изпратената „Покана" и
,,Констативен акт" за изготвяне на акт по реда на чл. 9 "б" от Закона за местните данъци и такси.
(4) При незаплащане на дължимите такси за два поредни месеца или общо три месеца в рамките
на една календарна година, децата се отстраняват от детската градина със срок на предизвестие един
месец.
Чл. 102. В детската градина могат да се извършват педагогически дейности, които не са дейност
на детската градина по желание на родителите и срещу заплащане, съобразно интересите и
потребностите на децата. Включването на дете в групите за тези дейности се извършва след писмено
заявено съгласие от страна на родителя.
Чл. 103. Допълнителните педагогически дейности /ДПД/ се осъществяват от физически и/или
юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон, или от юридически лица с нестопанска
цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на
чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 104. Физическите лица или фирмите, осъществяващи ДПД се избират с решение на
Педагогическия съвет на детската градина.
Чл. 105. Заявленията на родителите, заявили желание за ползване на съответна допълнителна
педагогическа услуга се завеждат в Дневника за входяща кореспонденция в детската градина.
Чл. 106. (1) Обявата за извършване на ДПД се поставя на видно място в сградата на детската
градина и съдържа:
1. Описание на допълнителната педагогическа услуга
2. Необходимите документи за участие в процедурата:
2.1. Заявление за участие;
2.2. Съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност и устав на сдружението, при
условие, че участникът е юридическо лице;
2.3. Документ за педагогическа правоспособност на преподавателите или сертификат за
извършване на треньорска дейност, или друг документ, доказващ правоспособността за извършване
на съответното ДПД.
2.4. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата /оригинал или (официално)
заверен препис/, при условие, че участникът е юридическо лице;
2.5. Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства,
съгласно Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси;
2.6. Свидетелство за съдимост /за преподавателите/;
2.7. Свидетелство от психодиспансер /за преподавателите/;
2.8. Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите;
2.9. Референции;
2.1 О. Оферта, която да съдържа: учебна програма по възрастови групи и цена на услугата /за
обучение на едно дете/.
3. Срок за подаване на документите за участие в конкурса
4. Критерии и методика за оценка на офертите
• високо квалифицирани преподаватели;
• програма за обучение на децата;
• цена на занятие за обучение на децата
• обогатяване на материалната и дидактична база
(2) На Кандидата се предоставя проект на договор, с който кандидатът се запознава.
24

Чл. 107. С одобрения доставчик за извършване на допълнителната педагогическа услуга с
решение на Педагогическия съвет се сключва договор, съгласно типов образец (Приложение № 1)
между него като Изпълнител и директора, в качеството му на Възложител. Договорът се подписва и
от Председателя на Родителското настоятелство на детската градина, или упълномощено от него
лице, а в случаите, където няма регистрирано Родителско настоятелство,
договорът се сключва
между директора и представител на родителския актив, съгласувано с кмета на Община Видин.
Чл. 108. Допълнителните педагогически услуги се провеждат по график във време от 10:30 до
11 :30 и от 15:30 часа до 17:30 часа, извън часовете за възпитателно-образователна дейност, съгласно
държавните
образователни
изисквания и следва да бъдат съобразени с възрастовите
и
индивидуалните възможности и потребности на децата.
Чл. 109. Преподавателите, осъществяващи ДПД, носят отговорност за живота и здравето на
децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на учителя на групата.
Не се допуска движение на деца в детската градина без придружител.
Чл. 110. Таксите за децата, участвали в различните форми на ДПД се събират от касиер
домакин на детската градина, съобразно посетените занятия за съответния месец. Прилага се
присъствен списък на децата с отразено присъствие/отсъствие, подписан от преподавателя, водещ
ДПУ, съгласуван със съответния учител в група и касиер-домакина.
Чл. 111. Отдихът и екскурзиите на децата се финансират от родителите

Глава осма

УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Орган за управление на детската градина
Чл. 112. (1) Орган за управление и контрол на детската градина е директорът.
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.
(3) Директорът:
1) организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
2) спазва и прилага държавните образователни изисквания;
3) осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
4) представлява институцията пред органи, организации и лица, сключва договори с
юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му
правомощия;
5) съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното
разпореждане с бюджетните средства и се отчита за тях пред Педагогическия съвет и първостепенния
разпоредител.
6) сключва и прекратява трудови договори по реда на Кодекса на труда;
7) обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в Регионалния инспекторат по
образованието в 3-дневен срок от овакантяването им;
8) награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО
и с този Правилник;
9) организира приемането на деца, както и обучението и възпитанието им в
съответствие с държавните образователни стандарти;
1 О) подписва и подпечатва документите за преместване на децата, издава удостоверения
за завършена подготвителна група и съхранява печата на детската градина;
11) контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната
документация и съхранява учебната документация;
12) осигурява условия за здравно-профилактичната дейност в детската градина;
13) разпределя децата по групи, съгласно нормативните документи;
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14) изготвя длъжностно разписание и утвърждава поименно разписание на длъжностите
и работните заплати.
(4) Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в детската

градина.
(5) Директорът на детската градина е председател на Педагогическия съвет и осигурява

изпълнение на решенията му.
Чл. 113. (]) Директорът организира и контролира цялостната дейност на институцията в
съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(2) Директорът е длъжен да осигури на служителите нормални условия за изпълнение на
работата по трудовото правоотношение, за което се е уговорил, като му осигури:
1. Работата, която е определенапри възникванена трудовото правоотношение.
2. Работно място и условия в съответствие с характера на работата.
3. Безопасни условия на труд.
4. Указания за реда и начина на изпълнение на задачите включително запознаване с
длъжностните характеристики, с Правилника за вътрешния трудов ред и с Правилника за
здравословни и безопасни условия на труд.
(3( Директорът е длъжен да изплаща в установените срокове на служителите уговореното
трудово възнаграждение за извършена работа.
Чл. 114. В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
Чл. 115. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се
замества от определен със заповед за всеки конкретен случай педагогически специалист от
институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност - от кмета на Общината.
(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, Кметьт сключва трудов
договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".
Раздел II
Педагогически съвет
Чл. 116. (]) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически

въпроси в детската градина е педагогическият съвет.
.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти
(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет.
(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват
представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва детската
градина.
(5) Директорът на детската градина, в качеството си на председател на педагогическия съвет,
кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на
педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които
предстои да бъдат обсъждани.
Чл. 117. (]) Педагогическият съвет в детската градина:
1. приема стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години с приложени
към нея план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността;
3. приема годишния план за дейността;
4. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
5. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи;
6. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
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7. определя символи и ритуали и други отличителни знаци на детската градина;
8. определя ученически униформи;
9. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на
общността;
10. запознава

се с бюджета

на детската

градина,

както и с отчетите

за неговото

изпълнение;
11. периодично, най-малко три пъти през една учебна'година, проследява и обсъжданивото
на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел
подобряване на образователните резултати;
12. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(3) Документите по ал. 1, т. 1 - 5 се публикуват на интернет страницата на детската градина.
(4) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора.
Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1 /3 от числения
състав.
(5) Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствието
на не по-малко от 2/3 от числения състав.
(6) Решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано
мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по
образованието.
(7) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.
(8) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да присъства на неговите заседания, да
участва в обсъждането на въпросите, своевременно и точно да изпълнява приетите решения.
(9) Освобождаването от заседание на Педагогическия съвет става след отправена писмена
молба до директора на детската градина и получено разрешение.
(] О) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да не допуска в работата си пряка и
непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Глава девета
НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 118. (]) Настоятелството е независимо доброволно обществено сдружение към детската
градина.
(2) Настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на детската градина.
(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) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РУО
наМОН.
(5) Ръководството и служителите на детската градина подпомагат дейността на
настоятелството.
(6) В началото на всяка учебна година на родителски срещи се избират родителски съвети от 3
до 5 души, членовете на които избират управителен орган на настоятелство - Съвет на настоятелите.
Чл. 119. 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 училището и за подпомагане осъществяването на държавните
образователни изисквания в него. Настоятелството подпомага изграждането и поддържането на
материално-техническата база и се грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални
средства за детската градина.
Глава десета
УПР АВЛЕIШЕ НА КАЧЕСТВОТО
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Чл. 120. (]) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие,

основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в
работата на детските градини.
(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в
работата на детските градини се извършват при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за управлението на качеството в институциите.
(3) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.
(4) Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния
образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането - при
условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските
градини и училищата.
Чл. 121. Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на
предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина.
Чл. 122. (]) Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка
на качеството на предоставяното от детската градина образование в определен момент на дейността
им и определяне на насоките за подобряване.
(2) Инспектирането се извършва по критерии и индикатори, групирани по области за
инспектиране.
(3) На всеки 5 години се извършва поне по една инспекция на всяка детска градина.
Чл. 123. (]) Инспектирането се извършва от Национален инспекторат по образованието към
Министерския съвет със седалище София.
(2) Националният инспекторат по образованието се управлява и представлява от директор,
който е орган за външно инспектиране на детските градини и училищата.
(3) Директорът на Националния инспекторат по образованието е държавен служител и се
назначава и освобождава от министър-председателя.
Чл. 124. (1) Всяка инспекция се извършва от вътрешни и външни инспектори.
(2) Вътрешните инспектори са държавни служители в Националния инспекторат по
образованието и се назначават и освобождават от директора му.
(3) Външните инспектори се определят за всяка конкретна инспекция при условия и по ред,
определени с правилника за устройството и дейността на Националния инспекторат по
образованието.приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и
науката.
Глава единадесета
ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО
Раздел I
Финансиране
Чл. 125. (]) Дейностите в системата на предучилищното образование се финансират със
средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други
източници.
(2) Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите, които
са обект на държавна политика.
(3) Средствата от държавния бюджет са за:
1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата;
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
3. развитие на детските градини;
4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието.
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Чл. 126. Средствата

от държавния бюджет за финасиране на дейности в системата на
предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и
като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната
година.
Чл. 127 (]) Средствата по чл. 120, ал. 3, т. 1 се разпределят между бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи детски градини, въз основа на броя на
децата и на стандарт за дете, определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя размера на
средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете за съответната година.
(2) Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти,
се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства
за всяка дейност по ал. 2 между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната
дейност. Формулите включват основни и допълнителни компоненти.
(7) Формулите по ал. 6 се утвърждават от първостепенните разпоредители с бюджет в срок до
28 февруари на текущата година след обсъждане с директорите на детските градини и училищата.
Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни
до края й.
(8) Основните компоненти на всяка формула са стандартът и броят на децата в детските
градини и училищата за съответната дейност. Допълнителните компоненти на формулата могат да
бъдат обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, определящи
различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и
общинската образователна политика. Числеността на персонала и броят на групите и паралелките не
могат да бъдат компоненти на формулите.
(9) Средствата по ал. 6 за всяка дейност се разпределят:
1. не по-малко от 80 на сто - на базата на основните компоненти на формулите;
2. останалите до 20 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата.
(] О) Като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност може да се
предвиди резерв за нерегулярни разходи в размер до три на сто от средствата за съответната дейност.
Неразпределените към 15 ноември на текущата година средства от резерва се предоставят на
училищата и детските градини по съответната дейност, като се разпределят пропорционално

на броя

на децата и учениците.
(11) Като част от формулите се утвърждават и:
1. условията и редът за разпределение на средствата по отделните допълнителни
компоненти, включени в съответната формула, в т.ч. резерва;
2. правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските
градини при изменение на основните компоненти на формулата.
(12) В случаите на разлики между разчетения брой на децата и учениците, въз основа на които
са предвидени средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1 със закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година и данните по информационната система на Министерството на
образованието и науката към 1 януари на текущата година, се извършват компенсирани промени по
съответните бюджети и бюджета на Министерството на образованието и науката за размера на
средствата, необходими за отстраняване на тези разлики.
(13) Когато разчетеният брой на децата и учениците е по-висок от броя на децата и учениците
по информационната система, до извършването на промените по ал. 13 се заделя като резерв
разликата от средствата, формирана по съответния стандарт.
(14) Когато разчетеният брой на децата и учениците е по-нисък от броя на децата и учениците
по информационната система, средствата по формулата за съответната дейност се разпределят, като
недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формула до извършването на промените
по ал. 13.
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(] 5) Промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година в резултат
от промени в броя на децата се допускат само в следните случаи:
1. преместване на дете или ученик между институции, финансирани от един и същ
първостепенен разпоредител с бюджет;
2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият
брой на децата или учениците в някои институции, финансирани от един и същ първостепенен
разпоредител с бюджет.
(] 6) Като част от допълнителните
компоненти на формулата за съответната дейност
задължително се определя добавка за условно постоянни разходи
(21) Освен средствата по ал. 6 в бюджета на детската градина се включват и разходи за сметка
на:
1. установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на училището или детската градина;
2. собствените приходи на училището или детската градина;
3. допълнително финансиране, извън средствата по чл. 120, ал. 3, осигурено за сметка на
други средства по бюджета на финансиращия орган;
4. дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от финансиращия орган
към края на предходната година.
(22) За децата в задължителна предучилищна възраст от населени места, в които няма детска
градина или училище, задължително

се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до

най-близката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група, и обратно.
(23) Средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на децата със специални
образователни потребности се предоставят на детските градини, в които те се обучават.
(24) Когато детската градина не може да осигурят ресурсното подпомагане съгласно
държавния

образователен

предоставят

на съответната

стандарт

за приобщаващото

община за организиране

образование,
на ресурсното

средствата

по ал. 23 се

подпомагане

от център за

подкрепа за личностно развитие, съответно на центъра за специална образователна подкрепа.

Чл. 128. (]) Средствата за развитие на детските градини включват:
1.
2.
3.
4.

разходи за подобряване на материалната база;
средства за повишаване на качеството на обучението;
библиотечно-информационно осигуряване;
други разходи, насочени към подобряване на физическата среда и на образователния

процес.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се предоставят на детските градини и училищата с високи или с
ниски образователни резултати и се използват, както следва:
1. от детските градини и училищата с високи образователни резултати - по тяхна преценка
за допълнително
финансиране на дейностите им и/или за поощряване на педагогическите
специалисти;
2. от детските градини и училищата с ниски образователни резултати - целево за
реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2, предоставени за детските градини и училищата с ниски
образователни
резултати,
се разходват
след предварително
одобрено
разпределение
от
първостепенния разпоредител с бюджет и не може да се използват за възнаграждения на
педагогическите специалисти.
(4) Образователните резултати по ал. 2 се определят по методология, утвърдена с държавния
образователен стандарт за финансирането на институциите. Задължителен елемент от методологията
са резултатите от обучението и оценката от инспектирането.
Чл. 129. (]) Система на делегиран бюджет дава право на директора на детската градина:
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1 . на второстепенен разпоредител с бюджет по решение на общинския съвет;
2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между
дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
3. да се разпорежда със средствата на детската градина;
4. да определя
числеността
на персонала,
индивидуалните
възнаграждения,
преподавателската натовареност и броя на групите, както, и броя на децата в тях съобразно
утвърдения бюджет и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директора да реализира

собствени приходи, като му предоставят за управление ползваната общинска собственост в случаите,
в които те не разполагат с тези права по силата на нормативен акт.
Чл. 130. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет публикуват на интернет страницата си
информация по институции и по компоненти за разпределението на средствата по формули.
(2) Детската градина публикува на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за
изпълнението му.
Чл. 131. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците
и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на детската градина в срок до края на
месеца, следващ съответното тримесечие.
Чл. 132. (]) Собствените приходи на детската градина са:
1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;
2. приходите от собствени земеделски земи и гори;
3. приходите от права на интелектуална собственост;
4. приходите от реализация на продукция и услуги от практическо обучение;
5. приходите от дарения и завещания;
6. други приходи, определени с нормативен акт.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет не могат да намаляват размера на средствата от
държавния или общинския бюджет, определени при условията и по реда на този закон за сметка на
собствените им приходи.
Чл. 133. Допълнителното финансиране по чл. 130, ал. 21, т. 3 се предоставя:
1. по решение на първостепенния разпоредител с бюджет, по ред и условия, определени от
него;
2. за групи с брой на деца под нормативно определения минимум, определено като размер
с подзаконов нормативен акт;
3. за плащания, дължими от институции, прилагащи система на делегиран бюджет в
рамките на текущата година, като тези средства подлежат на възстановяване по бюджета на
първостепенния разпоредител с бюджет за сметка на бюджета на институцията, прилагаща система на
делегиран бюджет за следващата година, при условия и по ред, определени от първостепенния
разпоредител с бюджет.
Чл. 134. (]) В случай че просрочените задължения на детската градина надвишат 20 на сто от
утвърдените разходи в годишен размер, директорът в едномесечен срок от установяване на
превишението съставя и изпълнява програма за оптимизация на разходите и преодоляване на
недостига, която се утвърждава от финансиращия орган.
Чл. 135. (]) Издръжката на децата в предучилищното образование се осигурява със средства от
държавния бюджет и със средства от общинския бюджет.
(2) Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от
държавния бюджет.
(3) Размерът и редът за заплащане на таксите по ал. 2 се определят със Закона за местните
данъци и такси и Наредба на Общински съвет - Видин.
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(4) Допълнителните услуги по отглеждане на децата по желание на родителите (почасови,
съботно-неделни дейности) в детската градина се заплащат при условия и по ред, определени с
наредба на съответния общински съвет.

Раздел II

Имущество
Чл. 136. Недвижимите
общинска собственост.

имоти, предоставени за управление на детската градина са публична

Чл. 137. Придобитите възмездно от детската градина недвижими имоти и движими вещи са
със статут на частна общинска собственост.
Чл. 138. Придобитите безвъзмездно от детската градина недвижими имоти и движими вещи,
както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на детската
градина.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник изготвен в съответствие с чл.181 от Кодекса на труда, Конституция на РБ,
Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 5 за предучилищно образование,
Закон за защита правата на детето, Конвенция за защита правата на детето и всички подзаконови
нормативни актове, регламентиращи дейността в учебно-възпитателните
звена на Република
България. С него се уреждат всички условия за организация на дейността на детското заведение, както
и правата и задълженията на служителите. Разпоредбите на този Правилник не противоречат на
длъжностните характеристики, валидни в системата на образованието, и имат поверителен характер.
§ 2. Този правилник е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №
1/11.09.2020г.
§ 2. Правилникът влиза в сила след утвърждаването му със заповед на директорът на детската
градина.

§ 3. Този Правилник е задължителен за спазване от служителите и работниците в детската
градина. Неизпълнението

му е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване се носи

отговорност, съгласно КТ.
§ 4. При промяна на законодателството,

касаещо разписаното

актуализира.
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в този Правилник,

той се

