
УМЕНИЯ И НАВИЦИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ ДЕЦАТА ПРИ 

ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ДЕТСКА ГРАДИНА – 1група.  

ОТГОВОРНОСТИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ 

Набор 2018 

•  При постъпване на детето в детска градина, то трябва да е преминало към режима на детското 

заведение, а именно: 

8.30 – 9.00 Закуска 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска - плод  

12.00 – 12.30 Обяд  

12.30 -13.00 Подготовка за сън 

13.00 – 15.30 Следобеден сън  

15.30 – 16.00 Тоалет и преобличане 

16.00 – 16.30 Следобедна закуска  

Да притежават умения и навици за самообслужване: 

• Хранене и ползване на прибори.  

• Измиване на ръце и подсушаване. 

• Събличане и обличане. 

• Събуване и обуване.  

• Самостоятелно ползване на тоалетна чиния. Да може да се забърсва. 

• Препоръчваме децата да усвояват тези навици и умения чрез игри.  

• Да съобщават за физиологичните си нужди. Детската градина не притежава гърнета и не 

прилага използването на памперси. Желателно е децата да са предварително подготвени, за да 

се адаптират по лесно и бързо, и за да изпитват удоволствие от пребиваването си в детската 

градина.  

• Децата трябва да имат изградени навици за следобеден сън. 

• Децата не трябва да ползват памперс. 

• НЕ Е РАЗРЕШЕНО да се носят от дома храни и напитки. 

 • Не е желателно децата да се вземат на обяд. Това може да става по изключение и с 

предварителна уговорка с учителите на групата.  

• Не се допускат болни деца в детската градина, както и приемането на лекарства по време на 

престоя им тук. 

 • При отсъствие на дете повече от 10 календарни дни се представя медицинска бележка от 

личния лекар, с която се удостоверява, че детето е здраво и няма контакт с ОЗЗ. Без такава 

бележка не може да бъде прието в групата. Медицинската бележка трябва да е с изходящ 

номер. 

• Молим родителите да осигуряват за децата си резервно бельо и облекло за подмяна при 

нужда. 

• Облеклото на децата трябва да е удобно за игра и подходящо за сезона. Трябва лесно да се 

съблича и облича. 

 • Приемането и предаването на децата става лично от родителите на учителите от групата. При 

вземане на дете от друго лице извън семейството, учителят трябва да бъде уведомен лично от 

родителя, както и да е попълнил декларация с данните на лицето. Не се разрешава вземане на 

дете от непълнолетни лица!  

• Молим Ви за съдействие при формиране на навици за самообслужване и самостоятелност, за 

по-активно включване в живота на детската градина и участието им като равноправен член на 

екипа със съответните отговорности и задължения. Така ще се чувстват по-уверени, 

удовлетворени и подготвени за следващата образователна степен и живот. 

 

 

 

 

 



УМЕНИЯ И НАВИЦИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ ДЕЦАТА ПРИ 

ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ЯСЛЕНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.  

ОТГОВОРНОСТИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ 

Набор 2019 

•  При постъпване на детето в детска градина, то трябва да е преминало към режима на детското 

заведение, а именно: 

8.30 – 9.00 Закуска 

9.00 – 9.15 Гърне 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска - плод 

11.30 – 12.00 Обяд  

12.00 – 12.15 Гърне 

12.15 – 12.30 Подготовка за сън 

12.30 – 15.30 Следобеден сън  

15.30 – 16.00 Гърне и преобличане 

16. 00 – 16.30 Следобедна закуска 

Да притежават умения и навици за самообслужване: 

• Да имат изградени навици за ползване на гърне. 

• Децата трябва да имат изградени навици за следобеден сън. 

• Да правят опити да се хранят самостоятелно. 

• Ако детето ползва биберон, да се работи в посока отучване. 

• Препоръчваме децата да усвояват тези навици и умения чрез игри.  

• При възможност да съобщават за физиологичните си нужди.  

• НЕ Е РАЗРЕШЕНО да се носят от дома храни и напитки. 

 • Детето трябва да се води на детска градина след сутрешен тоалет. 

 • Не е желателно децата да се вземат на обяд. Това може да става по изключение и с 

предварителна уговорка с медицинските сестри на групата.  

• Не се допускат болни деца в детската градина, както и приемането на лекарства по време на 

престоя им тук. 

 • При отсъствие на дете повече от 10 календарни дни се представя медицинска бележка от 

личния лекар, с която се удостоверява, че детето е здраво и няма контакт с ОЗЗ. Без такава 

бележка не може да бъде прието в групата. Медицинската бележка трябва да е с изходящ 

номер. 

• Молим родителите да осигуряват за децата си памперси и достатъчно резервно бельо и 

облекло за подмяна при нужда. 

• Облеклото на децата трябва да е удобно за игра и подходящо за сезона. Трябва лесно да се 

съблича и облича. 

• Приемането и предаването на децата става лично от родителите на медицинските сестри от 

групата. При вземане на дете от друго лице извън семейството, медицинската сестра трябва да 

бъде уведомен лично от родителя, както и да е попълнил декларация с  данните на лицето. Не 

се разрешава вземане на дете от непълнолетни лица!  

• Молим Ви за съдействие при формиране на навици за самообслужване и самостоятелност, за 

по-активно включване в живота на детската градина и участието им като равноправен член на 

екипа със съответните отговорности и задължения. Така ще се чувстват по-уверени, 

удовлетворени и подготвени за следващата образователна степен и живот. 

 

 

 

 


