
 

 
УМЕНИЯ И НАВИЦИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ ДЕЦАТА   

ПРИ  ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ДЕТСКА ГРАДИНА. 
 ОТГОВОРНОСТИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ 

 
• 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.  

• 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. 

• НЕ Е РАЗРЕШЕНО да се носят от дома храни и напитки, с изключение на минерална 
или изворна вода по преценка на родителя, която да е надписана. 

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

• За децата се организират развлечения срещу допълнително заплащане - куклени 
театри, цирк, музикални и други пиеси. 

• На тържества, свързани с поднасяне на подаръци – напр. Коледно тържество, е 
необходимо те да бъдат опаковани и надписани с името на детето и 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. 

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



• Приемането и предаването на децата става лично от родителите на учителите от 
групата. При вземане на дете от сродник или приятел, учителят трябва да бъде 
уведомен лично от родителя с предварително подадена и входирана в канцеларията 
декларация. Не се разрешава вземане на дете от непълнолетни лица! 

• Движение на родители по етажите не е желателно! За връзка с учителите се ползва 
телефонната централа и всички други мобилни и ел. комуникации. 

• 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. 


