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УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА 
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Заповед № 14 / 30.09.2021г. 

 

 

АНЕКС 

към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 

на ДГ „Слънчице“,  приет с протокол №1 от 29.09.2021 г. на ПС във връзка с 

изменение и допълнение на Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование 

 

Добавя се нов член: 

Чл.13а (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на 

педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително 

предучилищно образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра 

 на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, 

доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на 

родителите.  

(2) Педагогическото взаимодействие по ал. 1 подпомага придобиването на 

компетентностите по чл. 35, ал. 3, като използваните ресурси се избират от 

педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата.  

(3)Продължителността на педагогическото взаимодействие с дете по ал. 1 се определя 

от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата, но не може да 

надвишава 30 минути дневно.  

(4)Проследяването на постиженията от осъщественото педагогическо взаимодействие 

по ал. 1 се извършва чрез наблюдение от страна на педагогическите специалисти и чрез 

обсъждане с родителите.  

(5)В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие по ал. 1 на децата не 

се пишат отсъствия. 

(6)Детската градина осигурява игри на открито за децата от всички възрастови групи 

поне два астрономически часа дневно при целодневна организация винаги когато 

климатичните условия позволяват това. 

В чл.26 се вписва нова алинея: 

Чл.26(4) Родителите, които желаят децата им да постъпят в първи клас от учебната 

година, която е с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето, 
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уведомяват за това директора на детската градина най-късно до един месец преди края 

на учебното време. 

В Раздел ІІІ и навсякъде, където са използвани, се заличават думите „подготвителна 

група“ и се заменят с „група за задължително предучилищно образование“. 

Чл.24 Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта 

подготвителна група се изменя по следния начин: 

Чл.24 Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и 

четвърта възрастова група. 

 

 

 

 


