
Родителска среща
„Всичко, което трябва да зная, за да се науча да живея,

как да правя, как да се държа, съм научил в детската градина.

Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома,

а там в пясъчника на детската площадка!”

РОБЪРТ ФУЛАМ 

септември 2018 г.



Дневен ред на родителската среща

1. Правилник за вътрешен ред

2. Пропусквателен режим в детското заведение

3. Канали за комуникация

4. Такси. Извинение на отсъствия

5. Допълнителни  педагогически  дейности

6. Родителско настоятелство

7. Избор на родителски актив и представители на групата. 



Обществен съвет
publiccouncil37kg@googlegroups.com

Родителско настоятелство
rn37dg@gmail.com



П Р О П У С К В А Т Е Л Е Н      Р Е Ж И М   В

• Влизане след въвеждане на код за достъп на дворната врата.

• Изградено видеонаблюдение

• Договор с охранителната фирма - „СОТ-161” за СОТ и паник-бутон

• Договор с охранителна фирма- „Саламандър“- жива охрана от 07:00- 19:00

• Задължителното представяне на входа на секторите, чрез домофонната система.

• След взимане, родителите незабавно да напускат двора на детското заведение.

СВОБОДНИЯТ ДОСТЪП КЪМ ДЕТСКАТА ГРУПА, КОЯТО ПОСЕЩАВА ДЕТЕТО ВИ:

Време: от 07.00ч. до 08.30ч.

от 16.00ч. до 19.00ч.

Място: До фоайето пред входната врата на групата!

➢ По изключение, при предварително уведомление, деца се приемат закусили до 8,50ч.

➢ От 7.00ч. до 7.30ч. и 18.30ч. до 19.00ч. децата се приемат и се издават от дежурни групи.

➢ Вратите се заключват в 9,00ч. Не се приемат деца след този час!
➢ След взимане на децата, родителите се приканват да напускат двора на детската градина.

➢ Деца, невзети след 19.00 часа, се предават на органите на МВР и социалните служби и се информира

„Отдел закрила на детето“- район „Витоша и ДАЗД



Канали  за комуникация  в 37  ДГ „Вълшебство“



КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН БЛОК:

За плащане на такси, подаване на документи и издаване на документи/справки:

Време: 2-ро до 10-то число на месеца: от 07.30ч. до 10.30ч

Място: Кабинет ЗАС/Кабинет домакин

• За подаване на документи и издаване на справки: от 8,30ч. - 17,00ч

• За плащане на такси- През учебното време -от 7.30ч. до 10.30ч. между 2-ро и 10-то число

За работна среща и консултации с директора - след предварително съгласуване на тел. +359884 83 80 82

Посещенията на граждани по административни и/или финансови въпроси при директор, зам.

директора или завеждащ административна служба се извършват след предварително съгласуване на

следните служебни телефони и e-mail:

+359885166119 dg37sofia@abv.bg

(02)855-41-19 odz37@abv.bg



ЗА РАБОТНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ:

/само след предварително съгласуване/

Консултация с педагогическите специалисти и учителите по групи

в следния график:

Понеделник от 16:00 до 18:00 часа

МЕЧО ПУХ +359 889 344 049

ВЕСЕЛИ ВРАБЧЕТА +359 887 136 448

ПАТЕТО ЯКИ +359 888 355 483

Сряда от 16:00 до 18:00 часа

ЗВЕЗДНО ДЕТЕ +359 887 344 124

ДЕТСКИ СВЯТ +359 889 377 569

ПАТИЛАНЦИ +359 889 355 243

Четвъртък от 16:00 до 18:00 часа

БЪРБОРИНО +359 889 322 148

МНОГОЗНАЙКО +359 887 137 230

септември 2018 г. 

Зам. Директор – вторник от 15:00ч. До 17:00 часа тел: +359 884 46 69 53

Психолог–вторник и четвъртък от 16.00 до 17.00 часа тел: +359 882 30 67 00

Логопед – сряда 16:00 до 18:00часа тел:+359 882 30 67 00

Ресурсен учител - вторник 16:00 до 18:00часа тел: +359 882 30 67 00



Вътрешни  правила 
за регламентиране реда и начина за начисляване, събиране и отчитане/превеждане в бюджета на Столична 

общинана таксите за посещение на детската градина

• Месечни такси в размер на 60.00 лв. на месец,
• През учебната година – 50% от таксата  има характер на абонамент, независимо дали детето е отсъствало поради 

медицински или семейни причини.

• ЗАС и домакин единствени имат  право да събира такси

• Срок за плащане на таксите: от 2 до 10 число на месеца от 7,30ч. до 10,30ч.

ОТСЪСТВИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА НЕ Е ПРИЧИНА ЗА             

НЕПЛАТЕНА ТАКСА

IBAN :     BG49 SOMB 913031 4340 3300 / BIK : SOMBBGSF В бланката, освен сумата, задължително се 

посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месецът, за който се внася таксата.

• Плащане по банка се извършва само до 10-то число на текущия месец.

• След този период плащане не се прави, защото системата генерира лихва.

• Допълнителни дейности се заплащат само на каса!



ПРЕФЕРЕНЦИИ

Не се заплаща такса за:

➢деца, с родител/родители със 71% и с над 71 % трайно намалена работоспособност, 

деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, 

природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;

➢деца с медицинска експертиза за 50% и над 50 % намалени възможности за социална

адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 

87/ 05.05.2010г. 

➢ третото и следващи деца на многодетни родители.



Таксата се заплаща с 50 на сто 

намаление за:

➢ Деца с един родител;

➢Деца, на които родителят е учащ, редовен студент или редовен докторант, които

представят уверение от учебното заведение за всеки семестър.

➢За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за 

първото и със 75 на сто за второто дете.

➢Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски 

заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.

➢Когато бащата е неизвестен, към документите се прилага дубликат на 

удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване

на документите.



ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРОСРОЧЕНИ 
ТАКСИ

➢писмена покана за доброволно плащане, чрез формата за обратна връзка в 

електронен дневник,  имейл на родителите или по пощата, като препоръчано

писмо, с обратна разписка.

➢ констативен акт  до кмета на района, с предложение за изготвяне на  акт по реда

на чл.9 “б”  от ЗМДТ.

➢до кмета на Столична община за изготвяне на акт по реда на чл.4 ал.1 – 5 и чл.  9 

"б" от ЗМДТ;

➢принудително събиране от публични изпълнители при Националната агенция по 

приходите, съгласно чл.163, ал.3 от ДОПК. 

➢допълнителни административни мерки, в зависимост от случая.



ИЗВИНЯВАНЕ НА  ОТСЪСТВИЯ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА ГОДИНА:

➢ до 30 дни за деца до II възрастова група ( 4-5 г.);

➢до 10 дни за деца в Трета и Четвърта Подготвителни групи;

➢При сборни групи и ваканциите през учебната година, определени със заповед на 

министъра на МОН, включително от 01 юни до 14 Септември, родителят/настойникът

подава заявление за времето, през което детето ще посещава детската градина и 

заплаща такса за заявените дни. 

➢Отъствията се извиняват само при предварително подадено заявление, вписано 

във входящия дневник на детската градина!



В подготвителните групи се допуска отсъствие, съгласно Наредба 5; Чл. 10.

(1) Децата от подготвителните групи, могат да отсъстват само по здравословни или по 

други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както 

и по семейни причини. 

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо 

за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от 

родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или 

училището.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо 

и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната 

година със заповед на министъра на образованието и науката, включително от 01 Юни 

до 31 Август. Родителят /настойникът/ подава заявление за времето, през което детето 

ще посещава детската градина и заплаща такса за заявените дни. 



Начини на подаване на заявления за отсъствие по семейни причини

➢ готови бланки на място в групите;

➢изтеглени от електронния дневник (https://www.kiddodiary.com/) и сайта на 

детската градина  (http:/dg37sofia.com/

➢ заявяване директно през електронния дневник (за удобство има и мобилна

версия).

➢Заявленията се приемат до 9,00ч., преди приключване на калкулацията в 

електронния дневник за деня.



http:/dg37sofia.com/

Сайт на детската градина



НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование

Предимства за родителя 
след предоставяне на актуален имейл

адрес
• Регистрация чрез имейл и парола за достъп;

• Получаване на индивидуална информация за 

развитието на всяко дете;

• Портфолио на детето

• Актуална информация за предстоящи събития;

• Допълнителена връзка с учителите;

• Заявления за документи;

• Проследяване на здравния статус на вашето дете

• Такси, присъствия и т.н.

https://www.kiddodiary.com

МОН осигурява създаването и внедряването на електронните раздели от модул „Документи за дейността на 
институцията" от НЕИСПУО, необходими за водене в електронен вид на дневниците от учебната 2018/2019 г.  
Създава се  лично образователно дело (ЛОД) на всяко дете.



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В ЯСЛЕНА ГРУПА И СЕДМИЧНО 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ВИД ДЕЙНОСТ ЯСЛЕНА ГРУПА

Прием на децата

Дейности по избор на децата

Утринна гимнастика

07:00 ч. - 8:30 ч.

Сутрешна закуска 08:30 ч.- 09:00 ч.

Тоалет 09:00 ч. - 09:30 ч.

Планирани педагогически ситуации 09:30 ч. – 09:45ч.

Допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие

09:45 ч. - 10:00 ч.

Допълнителна закуска 10:00 ч. - 10:10 ч.

Допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие,

работа със специалисти

10:10 ч. – 11:30 ч.

Обяд 11:30 ч.- 12:15 ч.

Тоалет и подготовка за сън                12:15 ч. - 13:00 ч.

Следобедна почивка 13:00 ч. - 15:30 ч

Тоалет 15:30 ч. – 16:00 ч.

Следобедна закуска 16:00  ч. - 16:30 ч.

Издаване на деца,

допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие,

допълнителни дейности

16:30 ч.- 19:00 ч.

Ден Сутрешен  режим Следобеден  режим

Понеделник 1. Околен свят 

Вторник 1. Музика

Сряда 1. Български език/ Математика

Четвъртък 1. Физическа култура

Петък 1. Изобразително изкуство и КТ

ОБЩО: Броя ситуации:5



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

И СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Образователно направление Брой ситуации
Български език и литература 1
Математика 1
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Физическа култура 3
Конструиране и технологии 1
Музика 2

ОБЩО 12 Броя ситуации

Ден Сутрешен  режим Следобеден  режим

Понеделник 1. Физическа култура 

2. Музика

1 Конструиране и технологии

Вторник 1. Музика

2.  Околен свят  

1. Физическа култура

Сряда 1. Математика 1. Физическа култура

Четвъртък 1. Български език и литература 1. Околен свят

Петък 1. Изобразително изкуство 1. Изобразително изкуство

ОБЩО:

7/5

12 Броя ситуации:

ВИД ДЕЙНОСТ

І ГРУПА

Прием на децата

Дейности по избор на децата

Утринна гимнастика

07:00 ч. - 8:30 ч.

Сутрешна закуска 08:30 ч.- 09:00 ч.

Планирани педагогически ситуации 09:00 ч. - 09:30 ч.

Допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие

9:30 ч. - 10:00 ч.

Допълнителна закуска 10:00 ч. - 10:10 ч.

Допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие,

работа със специалисти

10:10 ч. – 11:30 ч.

Обяд 12:00 ч.- 12:40 ч.

Подвижни игри                       12:40 ч. - 13:00 ч.

Следобедна почивка 13:00 ч. - 15:00 ч

Следобедна закуска 15:15 ч. - 15:30 ч.

Планирани педагогически ситуации 15:45 ч. - 16:00 ч.

Издаване на деца,

допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие,

допълнителни дейности

16:00 ч.- 19:00 ч.



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

И СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Ден Сутрешен  режим Следобеден  режим

Понеделник 1. Български език и литература 

2. Музика 

1. Български език и литература

Вторник 1. Физическа култура

2. Музика

1. Физическа култура

Сряда 1. Околен свят

2. Конструиране и технологии
1. Конструиране и технологии

Четвъртък 1. Математика 

2. Български език и литература

1. Околен свят

Петък 1.Изобразително изкуство

2. Математика

1.Физическа култура

2. Изобразително изкуство

ОБЩО:

10/6

16 Броя ситуации:

Образователно направление Брой ситуации
Български език и литература 3
Математика 2
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Физическа култура 3
Конструиране и технологии 2
Музика 2

ОБЩО 16 Броя ситуации

ВИД ДЕЙНОСТ

ІІ ГРУПА

Прием на децата

Дейности по избор на децата

Утринна гимнастика

07:00 ч.- 08:30 ч.

Сутрешна закуска 08:30ч. - 9:00 ч.

Планирани педагогически ситуации 09:00 ч. -10:00 ч.

Допълнителна закуска 10:00ч. - 10:10 ч.

Допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие,

работа със специалисти

10:10 ч. -12:10 ч

Обяд 12:10 ч.-12:40 ч.

Подвижни игри 12:40 ч. - 13:00 ч.

Следобедна почивка 13:00 ч. - 15:00 ч

Следобедна закуска 15:15 ч -15:30 ч.

Планирани педагогически ситуации 15:30 ч. - 16:20 ч

Издаване на деца,

допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие,

допълнителни дейности

16:50 ч.- 19:00 ч.



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ ВЪВ ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

И СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Ден Сутрешен  режим Следобеден  режим

Понеделник 1. Български език и литература

2. Околен свят

3. Музика 

1. Околен свят

Вторник 1. Математика

2. Музика

1. Български език и литература

Сряда 1. Математика 

2. Физическа култура
1. Математика

Четвъртък 1. Конструиране и технологии

2. Изобразително изкуство

1. Физическа култура 

2. Конструиране и технологии

Петък 1. Физическа култура 

2. Български език и литература

1. Изобразително изкуство

ОБЩО:

11/6

17 Броя ситуации:

Образователно направление Брой ситуации
Български език и литература 3
Математика 3
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Физическа култура 3
Конструиране и технологии 2
Музика 2

ОБЩО 17 Броя ситуации

ВИД ДЕЙНОСТ ПГ -5 год.

Прием на децата

Дейности по избор на децата

Утринна гимнастика

07:00 ч. - 8:30 ч.

Сутрешна закуска 08:30 ч. - 09:00 ч.

Планирани педагогически ситуации 09:00 ч. - 10:00 ч.

Допълнителна закуска 10:00 ч. - 10:10 ч.

Планирана педагогическа ситуация 10:10 ч. – 10:35 ч.

Допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие,

работа със специалисти

10:35 ч. -12:15 ч

Обяд 12:15 ч. -12:40 ч

Подвижни игри                       12:40ч. - 12:45 ч.

Следобедна почивка 13:00 ч.-15:00 ч

Следобедна закуска 15:15 ч. -15:30 ч.

Планирани педагогически ситуации 15:30 ч.- 16:30 ч

Издаване на деца,

допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие,

допълнителни дейности

16:30 ч.- 19:00 ч.



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ ВЪВ ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

И СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Ден Сутрешен  режим Следобеден  режим

Понеделник 1. Български език и литература

2. Физическа култура

3. Музика

1. Физическа култура

Вторник 1. Математика

2. Музика

1. Български език и литература 

2. Математика

Сряда 1. Математика

2. Конструиране и технологии
1. Конструиране и технологии

2. Физическа култура

Четвъртък 1. Околен свят

2. Български език и литература

1. Околен свят

Петък 1. Български език и литература

2. Изобразително изкуство

1. Изобразително изкуство 

ОБЩО:

11/7

18 Броя ситуации:

Образователно направление Брой ситуации
Български език и литература 4
Математика 3
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Физическа култура 3
Конструиране и технологии 2
Музика 2

ОБЩО 18 Броя ситуации

ВИД ДЕЙНОСТ ПГ-6 год.

Прием на децата

Дейности по избор на децата

Утринна гимнастика

07:00 ч. – 8:30 ч.

Сутрешна закуска 08:30 ч. – 8:50 ч.

Планирани педагогически ситуации 09:00 ч. – 10:00 ч.

Допълнителна закуска 10:00 ч. – 10:10 ч.

Планирана педагогическа ситуация 10:10 ч. – 10:40 ч.

Допълнителни форми за 

педагогическо взаимодействие,

работа със специалисти

10:40 ч. -12:20 ч

Обяд 12:20 ч.- 12:40 ч

Подвижни игри                       12:40 ч. – 12:45 ч.

Следобедна почивка 13:00 ч. -15:00 ч

Следобедна закуска 15:15 ч  -15:30 ч.

Планирани педагогически ситуации 15:30 ч.- 16:30 ч

Издаване на деца,

допълнителни форми за педагогическо 

взаимодействие,

допълнителни дейности

16:30 ч.- 19:00 ч.



Приобщаващо образование

• Психолог
• Логопед
• Ресурсен учител

тел: +359 882 30 67 00



Допълнителни  педагогически  дейности

❖ Английски език

❖ Приложни изкуства

❖ Народни танци

❖ Футбол

❖ Балет

❖ Йога 

❖ Логопед

❖ Вокална група



Познавателни книжки за учебната 
2018/2019 година

❖ В детското заведение ще се работи с познавателните книжки към 

издателство «Анубис», включени в Приложение №3,към заповед №РД 

09-39/16.01.2018 г. на Министъра на образаванието и науката за учебната 

2018/2019год., допълнена със заповед №РД 09-664/05.04.2018 г., 

съобразно НАРЕДБА № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала (ДВ, бр. 102 от 2017 г.) (Обн. - ДВ, бр. 

35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.)



Детската градина работи по следните 
проекти

❖ „Училищно мляко“

❖ „Училищен плод“

❖ „Спорта е здраве“

❖ „Зелена София“

❖ „Храна и хранене в ранната детска възраст“ Erasmus+ FINE!

- Food and Nutrition In ECEC

❖ Педагогическа практика „Утринна приказка“ МОН



„FINE! Food and Nutrition In ECEC”
(2018-1-HU01-KA201-047760)

Erasmus+ KA2 
Strategic Partnerships in School Education



❖ Педагогическа практика „Утринна приказка“



Сътрудничество и взаимодействие между 
участниците в предучилищното 

образование

❖ „Учител за един ден“

❖ Педагогическа практика „Утринна приказка“

❖ Отворени врати и работилници с  родители

❖ Детско портфолио



Сайт:

www.dg37sofia.com/

Facebook:

Дг Вълшебство София

ДГ №37 „Вълшебство“

Име на групата Телефон

Патето Яки 0888 355 483 

Патиланци 0889 355 243 

Многознайко 0887 137 230

Мечо Пух 0889 344 049

Веселите врабчета 0887 136 448 

Бърборино 0889 322 148

Звездно дете 0887 344 124

Детски свят 0889 377 569



Наредба №5
от 2016 г. за предучилищното образование
(обн. ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Учители на групата!



Български език и литература: 
•Съгласува по род и число прилагателните и съществителните имена

•Определя броя на звуковете в думата

Математика:
•Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото

•Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре)

Околен свят:
•Обяснява адекватни норми на поведение спрямо познати и непознати за него лица

•Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността (напр. Коледа, Великден)

Изобразително изкуство:
•Повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията

Конструиране и технологии:
•Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия

Физическа култура:
•Изпълнява спортноподготвителни игри, обвързани с различни спортове

Очаквани резултати по образователни направления по 

ДОС за трета възрастова група



Писмо на МОН

Зам. Директор учебна дейност  М. Петкова



Време за въпроси!

Заповядайте по групи!



БЛАГОДАРЯ   ЗА   ВНИМАНИЕТО!

Гергана Петрова
Директор ДГ № 37 „Вълшебство“

За контакти:                                                                                                                 

Тел. +359 884 83 80 82

02/ 855-41-19 

+359 884 80 16 62, 

http://dg37sofia.com/

dg37sofia@abv.bg

dg37@abv.bg

септември 2018 г.                                  Заповядайте по групи! 


