
АНЕКС № 1 към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ДГ 

46 „ГОРСКА ПРИКАЗКА“ гр.Варна 

Чл. 69 (1) Родителите имат следните задължения: (съгл. Чл.210 от ЗПУО)    

1.да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 

образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на 

детето;  

2.да запишат при условията на чл. 12 детето в първи клас в случаите на преместване в 

друго населено място или училище;  

3.редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина 

и в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на 

училищните правила;  

4.да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването 

му от страна на детето и ученика;  

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 училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време.  

8. с поведението и действията си да не нарушават правата на децата и работещите в 

детската градина,като спазват добрия тон в общуването. 

9. с оглед закрила на личността на детето, да не правят фото – и видеозаснемане на други 

деца от детската градина, без съгласието на родителите или законните им представители, 

и на директора на детската градина. 

10. да предават и вземат децата си лично от служител в ДГ в посочените часови интервали 

за прием и предаване на децата, без да нарушават пропускателния режим на детската 

градина. Да информират предварително за случаи, в които по уважителни причини, не 

могат да бъдат спазени часовите интервали за приемане и изпращане на детето. 

11. да информират предварително за случаи, в които по уважителни причини, се налага 

детето да бъде взето на обяд  

12. да не нарушават дневната организация в групата чрез телефонни обаждания извън 

определеното за целта време от 8,00-8,30 ч. и 12.00 – 13.00 ч. 

13. да информират учителите и медицинското лице за наличието на здравословни 

проблеми на детето си , а при обаждане от мед.сестра или учител,че е наложително детето 

да бъде взето от ДГ поради висока температура или др.проблем, да направи това по най-

бързия възможен начин.. 

14. да водят децата си здрави, в чист и спретнат вид. Да осигурят резервни дрехи за деня. 

15. да не допускат внасянето в детската градина на лекарства и храни,предмети, които 

биха застрашили живота и здравето на децата,подслушващи и записващи устройства, 

както и ценни вещи и предмети /мобилни или смарт телефони, смарт-часовници,таблети, 

бижута и др./, за съхраняването и опазването на които детската градина не носи 



отговорност. 

16. стриктно да спазват сроковете за заплащане на начислените такси от 1-во до 10-то 

число всеки месец. 

17. да представят медицинска бележка при отсъствие на детето за повече от 10 дни, че не е 

в контакт с ОЗБ и няма паразити, а при отсъствие за повече от 30 дни по епидемични 

показания – еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни 

бактерии, за повече от 2 месеца – изследване за чревни паразити / Н.№5/2006 на МЗ ДВ 

40/2006 съгл. Н.№3/2007 на МЗ /. 

18. да информират своевременно учителите за възникнали промени и нови обстоятелства, 

касаещи детето – семейното положение на родителите, фамилия на детето, адресна 

регистрация, домашен или служебен телефон и др. 

19. да подават декларация за ползване на преференции при заплащане на такса 

20. да уведомяват директора на детската градина предварително чрез писмено заявление 

за отсъствие на детето от ДГ в периода от 01.06.до 31.08. /5 дни преди началото на 

месеца през който ще отсъстват/ 

21. да уведомяват директора на детската градина при желание за дарение. 

22. да уведомяват директора за отсъствието на детето им от подготвителна група по 

семейни или здравословни причини, допуснати в периода 15 септември – 31 май. 

Писменото уведомяване за отсъствието по семейни причини следва да е преди периода на 

отсъствието/2 дни предварително/. При отсъствие по здравословни причини, 

медицинският документ, удостоверяващ заболяване на детето се представя в първия ден 

на посещението му, след заболяването. 

23. да пазят доброто име и авторитета на детското заведение. 

24. да проявяват уважение към децата, родителите и служителите в ДГ с поведение, 

съхраняващо техния авторитет и достойнство. 

25. да информират директора и медицинското лице в детската градина за наличие на 

хранителна алергия на детето, като обстоятелството го удостоверят с документ от 

компетентно лице и/или орган. 

26. в началото на учебната година /или при настъпила необходимост/подават декларация 

за лицата, които могат да предават и вземат детето. 

27.Да не влиза в пререкания с персонала по възникнали проблеми или противоречия, а да 

се обърне към Директора. 

28.При възникване на проблем да се обърне към учителя на групата за неговото решаване, 

след което да търси съдействието на Директора на ДГ и накрая на външни институции. 

 

Чл. 69а. Всяко дете в детската градина има следните права: 

1.да бъде обучавано и възпитавано в здравословна,безопасна и сигурна среда; 



2.да бъде зачитано като активен участник в образователния процес 

3.да получава обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

4.да придобие съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения,необходими 

за успешното преминаване на детето към училищно образование. 

5.да бъде поощрявано с морални и материални награди. 

6.да бъде защитено от дискриминация на етническа,расова,религиозна или каквато и да 

било друга основа. 

Чл. 69б Всяко дете в детската градина има следните задължения: 

1. да спазва Правилника на ДГ и правилата в групата, като същите са му представени по-

достъпен за детето начин, съобразно възрастта и индивидуалните му потребности; 

2. да зачита правата, честта и достойнството на другите деца, както и да не прилага форми 

на насилие; 

3. да не носи в детската градина предмети, които биха застрашили живота и здравето на 

децата и са с източник на повишена опасност; 

4. да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 

педагогическите ситуации и другите форми на педагогическо взаимодействие; 

5. да не използва мобилен телефон и др. смарт устройства по време на основните и 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

6.да пазят играчките и имуществото в групата и при нанесени щети същите да бъдат 

възстановени от родителите в седем/7/дневен срок. 

7.да се отнася с уважение към учителите и другия персонал в ДГ. 

 

 

Анексът е приет на Педагогически съвет с протокол №  4  /17.02.2017 г. и утвърден 

със заповед на Директора № РД 02- 093 /17.02.2017 г. 

 

 


