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Декларация 

 Декларация от родителите / настойниците на:  

 

………………………………………………………………………………………………. 
/трите имена на детето/ 

 

от група………………………………се задължава да спазва разписаните в „Правилника 

за цялостната дейност“ на детската градина,  следните права и задължения: 

 

 1.  Началният час на сутрешния прием в детска градина „ПИНОКИО“ е от 

07.15 ч. до 08.15 ч., а при извънредна ситуация най-рано в 7:30ч. Ако се налага 

родителите могат да водят децата и след този час, но закусили и след като 

предварително са уведомили учителите. След 09.00 ч. входовете на сградата се 

заключват.  

 2.  Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от родителите, чрез 

предоставена медицинска бележка или при заявление подадено до директора за 

отсъствие по семейни причини по образец на детската градина. 

 3. Ежедневното присъствие на децата в трета и четвърта група е задължително. 

Родителите носят отговорност за броя на присъствените дни, като задължително 

представят по утвърдения ред  и в посочения срок документ за отсъствието (до 28 

число на месеца). 

 4. Децата от подготвителна група имат право да отсъстват от детска градина по 

семейни причини през учебно време за не повече от 10 дни за съответната учебна 

година с писмено уведомяване от родителите в срок. 

 5. В случаите, когато родителите са оставили в двора, детето си само да влезе в 

сградата, или при вземане са подали знак на детето през оградата, или от разстояние, 

т.е. не са осъществили контакт с учителя  – работещите в детската заведение  не носят 

отговорност за постъпките на родители и деца и последствията от тях. 

  6. Воденето и вземането на децата се извършва лично от родителите  на детето 

или лица, упълномощени писмено от родителите  и е съобразено с работното време на 

ДГ “ПИНОКИО“. 

  Не се допуска предаването на деца: 

- на родители, лишени от родителски грижи по съдебен път; 

- на родителите на друго дете от групата (освен когато родителите са 

дали писмено съгласието си за това); 

- на непълнолетни братчета или сестрички; 

- на родители във видимо нетрезво състояние; 
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 7.  Крайният час за напускането на детската градина е 18.30 ч., а при извънредна 

ситуация в 18:00ч. 

 8. Детската градина предлага ежемесечно културни мероприятия – куклен 

театър, оперета, образователни концерти и други, които се заплащат от родителите.

 10. Родителите са информирани, че във връзка с проекти, открити ситуации, 

тържества и участия на децата в мероприятия се прави снимков материал, който се 

качва в сайта на ДГ; 

 11. Таксата се заплаща всеки месец от 1-во до 10-то число на текущия месец. 

След десето число на месеца, децата с неплатени такси се отстраняват до заплащане на 

дължимите суми. Задлъжнелите такси се утежняват със законно установената за 

страната лихва по вземанията. Заплащането по електронен път става след  подаване на 

заявление при ЗАС. 

 12. При невъзможност (нежелание) на родителите таксата да бъде заплатена, 

ръководството на детска градина „ПИНОКИО“ подава информация до данъчните 

власти за предприемане на законови мерки по компетентност. Неизрядните платци се 

подават към Община Бургас и частен съдебен изпълнител за събиране на дължимата 

такса. 

 13. При постъпването в детското заведение родителите задължително представят 

всички необходими медицински документи, съгласно Наредба № 3 на МЗ и да подават 

информация (досие) от личните лекари за наличие на рискови фактори (наследствени 

заболявания; придобита обремененост и пр.). 

           14. Да предоставят достоверни медицински бележки и документи. 

 15. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в 

детската градина,  успеха и развитието им в образованието и спазването на правила на 

детската група. 

  16. Да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за 

спазването му от страна на детето. 

 17. Родителите са задължени да споделят с педагогическите специалисти и 

медицинските сестри здравни проблеми – алергии, хронични заболявания и други 

личностни особености на детето. 

 18. Родителите информират задължително педагогическите специалисти и 

медицинските сестри за евентуално неразположение, настъпило у дома или по друг 

повод, като при по-сериозен проблем е желателно да не водят детето в групата. Детето 
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се приема в детското заведение след представяне на  медицинска бележка - клинично 

здрав и не е в контакт с остри и заразни болести. 

 19. При възникнал здравословен проблем, нараняване или друго тревожно 

състояние по време на престоя на детето в детското заведение се уведомяват 

родителите, които трябва да го вземат в максимално кратък срок след като бъдат 

информирани. 

 20. Да съдействат за преодоляване на отрицателни навици от децата в детската 

ясла  и подпомагат усвояването на полезните навици – измиване преди хранене и след 

игра, културно хранене, поддържане на лична хигиена и ежедневна смяна на бельо и 

дрехи, отучване от ползването на памперс, биберон. 

 21. Децата в първа група постъпват без памперси и биберони освен в случаите, 

когато има медицински установен и доказан физиологичен проблем. 

 22. Родителите са длъжни да съдействат и изпълняват препоръките по обща 

подкрепа във връзка с преодоляване на трудности в поведенчески или образователен 

план с цел превенция на обучителните затруднения, в т.ч. насоката към допълнителни 

изследвания и обследване в здравно заведение. 

 23. Задължават се да проверяват децата си да не носят опасни играчки, пари, 

лекарства, с които могат да навредят на себе си и на другите деца.  

          24. Родители не се допускат да влизат в занималните и сервизните помещения без 

разрешение на учителя, с изключение в случаите, в които са заявили посещенията си по 

график.                      

          25.  Родителят няма право да влиза в пререкания с педагогическия специалист и 

да извършва саморазправа с деца. 

           26. Посещаването на родители по график става с представяне на заверена здравна 

книжка в групата. 

          27.   Родители влезли в групата по график са длъжни да спазват конфеденциалност 

за случващото се в нея. 

         28. При промяна на семейно положение (дори в случаите на живеещите на 

семейни начала), местоживеене, работно място,  домашен или личен телефон 

родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете. 

      29.  Родителите след вземане на детето си от групата следва да напуснат  двора на 

детската градина. 

       30. Родителят да се явява в детското заведение в трезво състояние. 
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     31. При възникване на проблем, родителите се задължават да спазват йерархията, 

като информират първо педагогическите специалисти в групата, ако проблемът не 

може да бъде решен се информира директора. 

     32. Имуществена отговорност носят и родителите, чиито деца, нанасят повреда на 

имуществото на детската градина и се задължават да възстановят нанесената щета в 

десетдневен срок от откриване на виновните. 

  33. Забранява се на родителите да използват записващи и/или подслушвателни 

устройства, както и телефони без знанието на служителите в детската градина. 

  34. При системно неизпълнение на задълженията от страна на родителите, 

директора има право да отстрани детето. При повтарящи се многократно проблеми и  

уронване на авторитета на детската градина детето може да бъде отписано.  

 35. В детската градина има монтирана система за видеонаблюдение, която е в 

занималните, гардеробните помещения и периферията на ДГ „ПИНОКИО“  и се 

използва за нуждите на детското заведение. 

 36. Родителите са длъжни да са информирани и да съдействат за дейностите и 

практиките в ДГ „ПИНОКИО”.  

 37. Съгласен/на съм данните, в т.ч. снимки, които са лични данни по смисъла на Закона 

за защита на личните данни, да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и 

използвани от ДГ „ПИНОКИО“. 

 Настоящото да се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.5, ал.2, т.4, „б“ от 

Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)2016/679. 

 

 

 

Запознат съм и приемам условията разписани в декларацията: 

 

1. Майка……………………………………………            ……………            
                                                  /трите имена/                                                                     /подпис/  

 

2. Баща……………………………………………                …………..            
                                                   /трите имена /                                                                      /подпис/  
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