ИЗВАДКА
ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РОДИТЕЛИ
Чл.71 Права и задължения на родителите като партньори в педагогическия процес.
1.Право и задължение на семействата е да подпомагат детската градина при обучението и
възпитанието на техните деца.
2.Семействата имат право:
да изискват условия за пълноценно протичане на образователната работа в
детската градина
да получават информация за развитието, проявите, обучението и възпитанието на
децата им
да се срещат с ръководството на ДГ, с учителите в удобно за двете страни време
и да получаватна педагогическо съдействие и консултации от тях
да създават и членуват в органи- родителски комитети, настоятелство,
обществен съвет
да поставят на разглеждане възникнали проблеми, изказват мнения и правят
предложения
да подпомагат дейността на детската градина по избран от тях начин
Да се запознаят с годишния план на ДГ, да се запознаят с Правилника за
дейността на ДГ
да определят воля на дарението
3.Семействата на децата в ДГ №16 „Славейче” са длъжни да:
спазват правилата в детската градина, регламентирани в този правилник и
правилника за вътрешния ред
да се информират за мероприятията в ДГ, чрез съобщенията и информацията,
поставени на таблата за родители, сайт на ДГ, вътрешна електронна връзка и др.
да осигуряват редовно присъствие на детето в ДГ, особено децата от
подготвителни групи
писмено уведомяват ръководството при отсъствие на дете повече от един месец
писмено уведомяват учителите при отсъствие по семейни причини и представят
медицинска бележка при отсъствие по болест на децата от подготвителна група
отделят достатъчно време за общуване и игри с децата си
подбират и контролират телевизионните предавания, които гледа детето им

дават добър пример на децата си, възпитават ги в уважение към учителите,
персонала, който се грижи за тях и детската градина
посещават мероприятията, организирани от детската градина, съдействат за
тяхното провеждане
4. Родителите или настойниците са длъжни
- да водят децата си в ДЗ до 8.15ч и съблюдават работното време на персонала
- да водят децата си до входа на ДЗ, да изчакват филтъра и лично да ги предават на
дежурния учител или мед сестра на входа
- да изпълняват поетите ангажименти на родителски срещи по групи и решения на
Настоятелството, Обществен съвет гласувани на обща родителска среща.
- да внасят дължимите такси за посещение на ДГ в определените срокове
5. Родителят е длъжен да информира писменно:
- директора за конфликти или инциденти с децата и персонала в ДЗ.
- при развод или нарушени семейни взаимоотношения, ако има забрана или съдебно
решение за недопускане на детето до единия родител – посочва лицата от които и на които
да се предава детето
- медицинското лице – за заразни болести, временни или трайни алергии, хранителни
режими и др, сериозни хронични, вродени или др заболявания, които крият риск за живота
им
6. Родителите са длъжни да поддържат редовен контакт с учителите, да проявяват
уважение и почтенност към тях.
7.Членовете на семействата на децата нямат право да се саморазправят при възникнал
инцидент между деца в детската градина, а да отнасят проблема до учителя и директора.
Чл.72/1/Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно
с децата, учителите и директора
/2/ Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се
осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската
градина, чрез:
1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
2. родителски срещи;
3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
4. други форми за комуникация – празници, изложби, базари и др.
/3/ Формите на сътрудничество са определени съвместно от директориа и учителите и
са записани в Програмната система на ДГ.
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