
 

Записване и приемане на деца в ДГ «Роза» 

 

Чл. 1 /1/Броят на групите и броят на децата в група  се определят 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 съгласно - Чл. 60. (1), Закон за предучилищното и училищното образование 
     /2/   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 в съответствие с чл. 20. от Наредба №5 за предучилищното 

образование. 

Чл. 2 /1/Децата постъпват за предучилищно образование  в ДГ „Роза”, гр. Мездра не по-рано от учебната година, 

която започва в годината на навършване на тригодишна възраст. 
/2/ По преценка на родителя и при наличие на свободни места в детската градина може да постъпят и деца, 

навършили две години към началото на учебната година на постъпването по ред установен в Наредба за 

записване, преместване и отписване на деца в детските градини на община Мездра.  Предучилищното 

образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда  на НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование, като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето. 
Чл. 3 /1/ 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. 4 Приемането на деца в ДГ „Роза”  е целогодишно, с писмено заявление на родителите или настойниците. 

Към заявлението се прилагат следните документи: 
         1. Копие от акта за раждане на детето 
         2. Медицински документи, в съответствие с Наредба №3 /5.02.07г. на МЗ: 

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

• Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии; 

• Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни 

преди постъпване на детето в ДЗ; 

• Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДЗ; 

• Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15 от 

2005г. 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. 

• Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на 

детето в ДЗ. 
     3.Копие от ТЕЛК решение или други документи относно хронични заболявания.  

           4.Попълнена анкета от родителя или настойника. 

           5. Характеристика на средата. 
Чл. 5 Заявленията се завеждат в дневникът за входяща кореспонденция и се подписват от директора. Определя се 

в коя група ще бъде записано детето и се отбелязва в заявлението с подпис и печат на директора.  
Чл. 6 Заявленията от базата  в с. Моравица се приемат от учителя и се предвижват до директора до 2 работни дни 

след получаване във филиала. 

Чл. 7 Копие от заведеното заявление се връща на учителите в базите в селата, а оригиналите се съхраняват при 

директора – във папка за всяка група и специален класьор. 
Чл. 8 Заявленията с копието от акта за раждане и други документи  се съхранява в папка за всяка група в 

дирекцията. 

Чл. 9 Медицинските  документи се съхраняват в медицинските кабинети . 
Чл. 10 Анкетите се съхраняват в папка от учителите на групите. 
Чл. 11 Детето постъпва в детската градина след като представи комплекта документи за прием. Всеки родител 

попълва анкета преди приемане на детето, провежда индивидуална консултация с учителите на групата.  

Чл. 12 При постъпване на децата в ДГ „Роза” родителят: 
1. е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителките за специфични здравословното проблеми и 

особеностите 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. 13 С цел по-бързо и плавно адаптиране на детето се прави договорка със семейството по отношение на 

престоя на детето в първите дни.  
Чл. 14 Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва: 
1. предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската градина , групата и условията 

на работа. 
2. предварителни консултативни срещи на родителите с учителите на детската група; 
3. първоначален престой на детето с родителя в детската занималня /при необходимост/ до готовността на 

детето и неговата успешна адаптация към новите за него условия .  

Чл. 15 За всяко дете, записано в ДГ „Роза” се изготвя единно портфолио, което се актуализира всяка учебна 

година, което се съхранява в детското портфолио на всяко дете. 
Чл. 16 Формата и съдържанието на детското портфолио се обсъжда на педагогически съвет. Избрана  комисия 

изготвя правила за водене и съхранение на детското портфолио за учебната година. 
Чл. 17 В началото на всяка учебна година се актуализират и уточнят списъците на   всяка група и при 

установяване на фиктивно записани деца се отстраняват. 

Чл. 18 Свободните места  се обявяват на видно място в ДГ или на сайта на ДГ „Роза”  http://dg-

mezdra.idwebbg.com/. На сайта на ДГ може да се изтеглят и необходимите документи за записване. 
Чл. 19  /1/В ДГ „ Роза”  могат да се приемат деца за почасово обучение, след подадено заявление от родителите 

или настойниците, което се подава в началото на учебната година.  
/2/ За почасово обучение може да се подаде заявление и през учебната година преди началото на месеца, след 

като се посочи определеният период, но не може да бъде част от месец. 

Чл. 20 /1/ Прием на деца за самостоятелна форма на обучение се извършва съгласно разпоредбите на чл. 18 от 

Наредба №5 за предучилищното образование. 
/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 Закона за 

предучилищното и училищното образование. 
Чл. 21 Прием на деца идващи от чужбина. Децата идващи от чужбина се приемат в съответната възрастова група 

на ДГ, спазвайки процедурата за приемане. 
Чл. 22 В ДГ постъпват деца със специални образователни потребности и/ или с хронични заболявания при 

писмено изразено желание на родителите или настойниците, като не се допуска отказ за приемане на дете по 

дискриминационни причини. В  група се приемат до 2 деца със специални образователни потребности. 
Чл. 23 Не се допуска отказ за прием на  дете по дискриминационни причини. 
Чл. 24 При записването на детето родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник с което се 

задължават с изпълнението му. 
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