
РЕД И ПРАВИЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №11 

МИКИ МАУС“ СЛЕД ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА 

 

 

1.  Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи 

възрастен, да останат вкъщи.  

2. Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане 

само по желание на родителите. За подновяване на посещението на децата 

родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно 

чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към 

детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за 

устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 

изисквания към тях. Посещението на детска градина/ясла от деца с 

хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се 

извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето. 

3. Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително 

оповестен ред: 

- ако климатичните условия позволяват приемът се извършва на двора или 

на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-

малко 2 м между семействата. 

- не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на 

детската градина/ясла. 

- Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско лице при 

използване на необходимите индивидуални предпазни средства – 

маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на 

заболяване на детето може да бъде отказано приемане. 

- След извършване на медицинския филтър децата се насочват към 

съответния вход на групата. Входовете са обозначени с указателни табели. 

4.  С децата, които подновяват посещението си на детска градина/ясла, не се 

провеждат педагогически ситуации. 

5.  Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли следва да е 

ясно, че: 

 спазването на физическа дистанция между децата и персонала в 

рамките на една група не е възможно;  



  физическата дистанция е задължителна между децата от отделни 

групи;  

  физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни 

групи;  

  физическата дистанция е задължителна между родителите и 

персонала на детската градина/ясла. 

 

6.   При приема на детето в съответната група, родителят е длъжен да поиска 

служебен телефон за връзка с екипа на същата група. 

7.  В края на всяка работна седмица родителят е длъжен да уведоми екипа 

на групата за присъствието на детето през следващата седмица.  

8.  Не се приема носенето на играчки от вкъщи. 

9.  Родителят е длъжен да осигури плик, в който детето да поставя обувките, 

с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките 

детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя 

обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително 

дезинфекцирани в детската градина). 

10.  Родителят придружава детето само до мястото за прием, без да влиза в 

сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъде помолен за това, но в 

тези случай стриктно спазва изискванията за хигиена на ръцете, дихателен 

етикет и физическа дистанция; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


