ПРОЕКТ!!!

НАРЕДБА № 13
за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните
групи в общинските училища на територията на община Чирпан
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С тази наредба се определя редът и условията за прием на деца в общинските
детски градини (ДГ) и в подготвителните групи (ПГ) в общинските училища на
територията на община Чирпан.
Чл.2 Настоящата Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в
подготвителните групи в общинските училища на територията на община Чирпан
обхваща процесите по кандидатстване, записване, преместване и отписване на деца от
детските градини и подготвителните групи в училищата.
Чл.3 Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а
задължителното предучилищно образование и от училищата, които могат да осигурят
условия за това.
Чл.4 Детските градини са институции в системата на предучилищното
образование, в които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от
тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния
образователен стандарт за предучилищното образование.
Чл.5 (1) При условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното
образование в детските градини може да се приемат за отглеждане, възпитание,
социализация и обучение и деца на двегодишна възраст, само ако в населеното място
няма детски ясли.
(2) В детските градини може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца
от 10-месечна до тригодишна възраст.
Чл.6 (1) Училището е институция в системата на предучилищното и училищното
образование, където може да се извършва и задължително предучилищно образование.
(2) В училищата се обучават, възпитават и социализират при условията и по реда
на държавния образователен стандарт за предучилищното образование деца в
задължителна предучилищна възраст, навършили 5 или 6 години.
(3) В подготвителните групи в училищата се допуска приема на деца на 3 или 4
години, само ако в населеното място няма детска градина.
(4) Във всяко училище на територията на община Чирпан може да има една
подготвителна група за деца в задължителна предучилищна възраст. Изключение се
допуска за ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Чирпан, където подготвителните групи
могат да достигнат 4 на брой.
Чл.7 Предучилищното образование в детските градини на територията на община
Чирпан може да се осъществява при целодневна, почасова и самостоятелна
организация.
(1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година
от 15 септември до 14 септември включително на следващата календарна година.

(2) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на децата на 3 и 4-годишна възраст в рамките на 3 последователни
астрономически часа на ден и се осъществява само през учебно време от 15 септември
до 31 май на следващата календарна година. Почасовата организация се осъществява
заедно с децата в група за целодневна организация, като в една група може да се
включат не повече от 2 деца.
(3) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на
детето от детската градина или училището. Самостоятелната организация се провежда
по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от
експертната комисия в РУО - Стара Загора.
Чл.8 Предучилищното образование в училищата на територията на община
Чирпан се осъществява само полудневна организация на учебния ден.
Чл.9 (1) Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно при наличие
на свободни места.
(2) За времето на обявена с нормативен акт от министъра на здравеопазването
епидемиологична обстановка или друга извънредна ситуация по смисъла на Закона за
здравето приемът в детските градини и в подготвителните групи в училищата се
преустановява.
Чл.10 При недостатъчен брой деца за сформиране на отделна възрастова група
(първа, втора, трета подготвителна и четвърта подготвителна) в детските градини и в
подготвителните групи в училищата може да се сформират и смесени групи с деца на
различна възраст, без да бъде превишаван норматива за максимален брой деца в група,
определен в приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование.
Чл.11 Не се допуска сегрегация при формиране на групите в детските градини на
територията на община Чирпан.

Раздел II
ПРОЦЕДУРИ
Чл.12 (1) Свободните места за прием в детските градини и подготвителните групи
в училищата се обявяват съгласно графика на дейностите.
(2) Директорите на детски градини и училищата обявяват свободните места чрез
инфромационно табло и информационните сайтове на съответното учебно заведение.
Чл.13 (1) В детските градини и в подготвителните групи в училищата могат да се
приемат до 3 деца в група със специални образователни потребности, за които
родителят/настойникът представя в детската градина/училището документ от
Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със специални
образователни потребности.
(2) Съгласно чл.192, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното
образование. в случаите, когато на територията на населеното място няма друга група,
която да осигурява същото по вид образование, броят на децата в конкретната група в
детската градина/училището може да бъде по-голям след разрешение на началника на
РУО – Стара Загора. Предложенията за увеличаване броя на децата се правят от Екипа
за подкрепа за личностно развитие в детската градина/училището, а когато не е
формиран такъв - от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности.
(3) В детските градини и в подготвителните групи в училищата могат да се
приемат деца с хронични заболявания, за които родителят/настойникът представи в

детската градина/училището всички необходими документи за здравния статус на
детето. Броят на децата с хронични заболявания е до 3 в група.
Чл.14 (1) Критерии за прием в детските градини на територията на община Чирпан
се прилагат само тогава, когато броят на свободните места е по-малък от
кандидатстващите.
(2) Всяка детска градина по решение на Педагогическия съвет према критерии за
прием, без да нарушава принципа на равнопоставеност и независимост от пол,
етническа или религиозна принадлежност.
(3) При определяне на критериите за прием в първа възрастова група
задължително се следва принципът най-много точки да се определят за: деца с трайни
увреждания или деца с тежки хронични заболявания, посочени в приложение 5 към
чл.21 , т.7 от Наредба 17 за експертиза за инвалидност на деца до 16-годишна възраст;
деца сираци; деца от приемни семейства, по чл.26 от Закона за закрила на детето; деца
близнаци; трето или следващо дете на многодетни родители; деца, чийто брат или
сестра посещава същата детска градина.
Чл.15 (1) Записването се осъществява чрез подадено заявление по образец до
директора на детската градина или училището, подписано от двамата родители или
настойниците. Изключения се допускат само при обстоятелства в семейния статус,
потвърдени с решение на съда.
(2) Настойниците представят за сверяване на данните съответните документи за
настойничество на детето.
(3) Родителите/настойниците представят оригинали на удостоверението за
раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните.
(4) При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с
Правилника за дейността на детската градина/училището, както и със списъка на
медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на
детето.
(5) Директорът на детската градина/училището или упълномощено със заповед от
него лице извършва проверка на задължителните документи и на документите,
удостоверяващи наличие на критерии при класиране. Ако документите удостоверяват
декларираните от родителя/настойника данни, директорът записва детето.
(6) При постъпване на детето в детска градина, родителят/настойникът представя
медицинските документи, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за
здравните изисквания към детските градини, а при необходимост и други
допълнителни документи.
Чл.16 (1) Децата се отписват и записват от детска градина/училище след писмено
заявено желание на родителя/настойника до директора на образователната институция.
(2) Преместването на дете в задължителна предучилищна възраст се осъществява
съгласно нормативните уредби на ЗПУО.
(3) Когато детската градина не разполага с необходимия ресурс за осигуряване на
допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете със СОП, директорът на
детската градина може с мотивирано становище да поиска от РЦПППО пренасочване
на детето в друга детска градина.
(4) Съгласно чл.144, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование директорът на
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование може да
издаде мотивирано становище за необходимостта от преместване на дете или ученик
със специални образователни потребности при постъпило заявление от родителя за
промяна на детската градина или училището в случаите, когато регионалният екип за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни
потребности установи невъзможност на детето да продължи обучението си в детската

градина или училището, в което е записано или при възникване на кризисна ситуация в
детската градина или училището.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба № 13 за прием на деца в общинските детски градини и
подготвителни групи в общинските училища на територията на община Чирпан е
разработена на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Глава пета „Предучилищно образование” от ЗПУО, чл.7 от Наредба №
5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование, Наредба за приобщаващото
образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, чл.4, ал.2 от Наредба № 3 от 05.02.2007
г. за здравните изисквания към детските градини и чл.63, ал.4 и ал.9 от Закон за
здравето.
§ 2. Наредбата № 13 за прием на деца в общинските детски градини и
подготвителни групи в общинските училища на територията на община Чирпан е
приета с решение № …… от ……….. 2020 г. на Общински съвет – Чирпан с протокол №
… от ……… 2020 г.
§ 3. Настоящата Наредба отменя Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община
Чирпан, приета с решение №119 / 28.07.2016 г. на Общински съвет – Чирпан.

