
I. Прием на децата: 

 

Чл. 11. Постъпването на децата в детската градина става по желание и по 

избор на родителите или настойниците. 

 

Чл. 12. (1). В детска градина № 12 „Радост“ записването на деца се  

осъществява целогодишно и при наличие на свободни места. 

 

 (2).  Приемът на децата се организира от директора на детската градина и 

в съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на 

община Перник. 

 

(3) За приемане на дете в детската градина родителите представят 

следните документи: 

1. Писмено заявление до директора на детската градина. 

2. Копие от акта за раждане на детето. 

3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на 

МНЗ. 

• Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар. 

• Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, 

извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ. 

• Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди 

постъпване на детето в ДГ. 

• Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно 

изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. 

• Отрицателен резултат от васерман на един от родителите. 

/ за ясла/ 

• Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно 

болни, три дни преди постъпване на детето в ДЗ. 

(4). Решение на РЕПЛР към РУО –Перник за насочване на дете 

със СОП за приобщаващо образование (ако има такова). 

(5). Информация за условията на работа, процедурата по приема и 

необходимите документи за постъпване на дете в детската градина, 

родителите получават от сайта на детската градина и/или от директора. 

 (6). Информацията за приетите деца се оповестява публично 

чрез информационните табла за родителите и се оповестяват наличните 

свободни места. 

(7). За отказ от постъпването на детето в детска градина № 12 „Радост” 

се смята: 



1. Незаписано дете в определения срок след оповестяване резултатите по 

приема. 

2. Непостъпило в детската група дете до 15 септември на текущата година 

без да са оповестени уважителни причини за това. 

3. Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни без да са 

оповестени уважителни причини за това. 

Чл. 13. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта 

имунизации, не се приемат в детското заведение. 

 

Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице 

трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от 

имунизиране с протокол от РЗИ. 

Чл. 14. (1) Задължение на детската градина е да приема за приобщаващо 

образование деца със специални образователни потребности.  

(2) Децата със СОП при необходимост получават съответстващо ресурсно 

подпомагане и се обучават по специално изготвена за целта индивидуална 

учебна програма. 

Чл. 15. Не се допуска отказ за приемане на дете по дискриминационни 

причини. 

Чл. 16. Родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник. 

Чл. 17. При постъпване на децата в детска градина № 12 „Радост”: 

1. родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за 

специфични здравословни проблеми и особености на поведението и 

развитието на детето; 

2. родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при 

необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име 

на личния лекар на детето. 

Чл. 18. (1) При постъпването на дете учителите създават индивидуално 

портфолио. 

(2) Портфолиото се съхранява и ежедневно обогатява от учителите до 

изпращането на детето в училище. 

(3) Портфолиото включва: 

1. информация за детското развитие; 

2. материали от продуктивната творческа и образователна 

дейност на детето; 

3. сведения за резултатите от периодичните 

антропометрични измервания; 

4. снимки; 

5. други материали по преценка на учителите и утвърждаващи успехите на 

детето. 



Чл. 19. (1) Броят на групите и броят на децата в група се определят от 

директора на детската градина съгласно чл.60 от ЗПУО след съгласуване с 

педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт 

за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт 

за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на 

детските градини. 

(2) Детските групи се сформират: 

1. по възрастов признак – яслена, първа, втора, трета и 

четвърта възрастова група; 

Чл. 20. Средната месечна посещаемост, определена със заповед на кмета 

на общината и съгласно Наредба на общинския съвет за записване, 

отписване и преместване на децата е 16-25 деца. 

Чл. 21. Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите и 

медицинските сестри в яслените групи чрез регистриране на отсъствията в 

съответния раздел от електронния  дневник  на детската група. 

Чл. 22. (1) Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от 

родителите чрез медицинска бележка или заявление за отсъствие по 

семейни причини. 

 (2) За отсъствието на децата за периода на регламентираните ваканции за 

задължителните подготвителни групи  не се изисква представянето на 

документи. 

Чл. 23. (1) При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се 

представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни 

чревни бактерии. 

(2) При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат 

от изследване за чревни паразити, съгласно Наредба № 5/ 2006 г. за ДПК 

на месни паразитози. 

Чл. 24. (1) В детската градина се сформират сборни групи при: 

1. Намаляване броя деца в група – под 12 деца; 

2. За периода на регламентираните със заповед на министъра на 

образованието ваканции за съответната учебна година; 

3. Отработване на празнични дни, определени с постановления на 

Министерски съвет; 

4. По изключение и за не повече от три дни, при отсъствие на учител и 

невъзможността да се назначи своевременно негов заместник. 

 (2) Броят на сборните групите организирани в случаите посочени в ал. 1 се 

определя от директора. Ръководството уведомява родителите 

предварително за организацията създадена за сборните групи. 

 



Чл. 25. (1) По желание, родителите могат да преместват детето си в друга 

детска градина или училище, които осъществяват предучилищно 

образование през време на цялата учебна година. 

 (2) Преместването се осъществява след писмено изразено желание на 

родителя и след заплащане на всички начислени такси. 

(3) При преместване на деца от І и ІІ възрастови групи, детската градина 

издава служебна бележка. 

 (4) При преместване на дете от трета и четвърта група, се издава 

Удостоверение за преместване. 

 

Чл. 26. (1) Отписването на децата от детската градина се извършва: 

1. при постъпване в първи клас;  

Най –късно до 01.07.на съответната година децата от ПГ могат да 

посещават детската градина. От 01.07. децата от трите сгради посещават 

само и единствено централна сграда  на смесени групи за неучебното 

време. 

2. по желание на родителите/ при преместване в друга детска градина или 

подготвителна група в училище; 

3. Ако децата не посещават ДГ за период по-дълъг от 1 месец  без 

предварително уведомяване от родителя - Ръководството изпраща 

известие /писмено или по телефона/ на родителите. 

Ако след получаване на известието детето продължава да отсъства, 

родителят се уведомява за последващо изписване на детето от ДГ. 

Чл. 27. При отписване на дете на родителите се връчва: 

1. медицинската карта, след направените задължителни вписвания от 

страна на медицинската сестра на градината. 

2. личното портфолио на детето. 

Чл. 28. Децата от яслените групи се прехвърлят в детската градина при 

навършване на 3-годишна възраст и сформиране на група в детската 

градина за следващата учебна година, освен ако родителите не са заявили 

писмено желание за преместване в друга детска градина. 

 
 


