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МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ФИКТИВНО ЗАПИСАНИ      
ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 
 

I .ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

-Значението на предучилищното  образование е ключово за формиране на 

първоначални минимални умения за училищна готовност. 

- Насърчаване на ранния обхват в детските градини. 

- Повишаване  обхвата на децата  и гарантиране на посещаемостта в етапа 

на задължителното  предучилищно образование в детските градини. 

- Популяризиране на своевременното начало и необходимата 

продължителност на предучилищното образование. 

- Децата и родителите да имат интерес от по-високо образователно 

равнище с оглед възможностите за по-добра житейска и професионална 

реализация и генериране на по-високи доходи от упражняване на 

квалифицирана трудова дейност. 

- Детската градина и учителите да изпълняват , а не да симулират 

изпълняване на мисията си  да подкрепят сигурен старт в живота на всяко 

дете чрез образование.  

 

II.ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ  за привличане , задържане и намаляване броя 

на отсъствията на  децата по неуважителни причини , недопускане на 

фиктивно записани деца за периода 2017/2018 година. 

 



1.Ежемесечно учителите на градинските групи да правят обхождане на 

домовете на децата,които трайно не посещават детската градина,за да се 

запознаят с причините за  това и да се избегне фиктивно записване ,както и 

да се подпомогне по-пълният обхват на децата в детската градина. 

                                Отговорник: Учители по групи 

                                     Срок : Всеки месец до 25 число на месеца 

 2.Учителите на групите представят доклад на директора, в който се 

описват обстоятелствата довели до увеличаване на отсъствия по 

неуважителни причини,както и предприетите действия за привличане и 

задържане на децата в детската градина. 

                                        Отговорник: Учители по групи 

                                        Срок: Всеки месец до 25 число на месеца 

3.Обсъждат се причините,поради които децата не посещават редовно 

детска градина от учителите по групи и директора , решава се конкретно за 

всеки случай каква мярка може да се предприеме. 

                                        Отговорник:Учители , директор 

                                        Срок:Учебно време , постоянен 

4.Учителите по групи водят тетрадка , в която ежемесечно описват 

движението на децата , в края на всеки месец дават информация на 

директора за отсъстващите деца по неуважителни причини. 

                                         Отговорник :Учители по групи  

                                         Срок:Учебно време , постоянен 

 

5.При направени неизвинени отсъствия,директорът на детската градина 

изпраща сведение на Регионална дирекция за социално подпомагане – 

гр.Никопол по постоянен адресна родителите на децата от подготвителна  - 

справка по образец съгласно Приложение № 8 от Правилника за прилагане 

Закона за семейните помощи за деца,за всяко дете , отсъствало през 

съответния месец повече от дните определени в горепосочения правилник , 



за които няма уважителни причини.Справката се подава за периода - 15 

септември - 31 май. 

                                            Отговорник :Директор 

                                            Срок: Учебно време , постоянен 

6.В случай на отсъствие на дете , което е записано и подлежи или подлежи  

на задължително предучилищно образование , но не е записано в детската 

градина , или има опасност от отпадане,директорът уведомява родителят 

настойник с писмо с обратна разписка за неговото задължение да осигури 

присъствието на детето в детската градина , във връзка с чл.8 , ал.1 от 

ЗПУО. 

                                           Отговорник :Директор 

                                   Срок: Учебно време , постоянен 

7.При необходимост, във връзка с чл.8,ал.1 от ЗПУО , директорът на 

детската градина уведомява компетентните органи за разпоредбите на 

чл.210,ал.1 от ЗПУО, касаещ родителите , настойници и попечители , за 

случай , в които не осигуряват присъствието на децата в детската градина , 

за времето, през което те подлежат на задължително предучилищно 

образование.  

                                           Отговорник :Директор 

                                   Срок: Учебно време , постоянен 

 

III. ЕЖЕДНЕВЕН  КОНТРОЛ НА ДЕЦАТА ПО ГРУПИ 

 1.Директора да изисква от учителите  и да контролира редовното 

отразяване на отсъствията на децата в дневника. 

 2. За допуснати отсъствия учителите по групи своевременно да 

уведомяват директора на детската градина. 

3.Своевременно учителите да се осведомяват от родителите на децата за 

причините за отсъствията на децата. 



4.Коректно водене , отчитане и документиране  на неизвинените 

отсъствия. 

5.Директора да следи и контролира да  няма злоупотреба с медицински 

документи за извиняване отсъствията на децата. 

6. Да не се толерира голям брой неизвинени отсъствия от  учителите и 

директора. 

7. Непосещаващите и отпаднали деца да бъдат подавани в РУО на МОН и 

да не фигурират  в дневниците. 

8. Да не се издават от директора удостоверения за детски надбавки на деца, 

които не посещават детската градина. 

 

IV.ЕКИПИ ЗА ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

         На основание Решение 373/05.07.2017г на Министерски съвет 

съгласно Механизъм за съвместна работа на институциите за 

обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна 

училищна възраст в образователната система  и Заповед № РД-08-

743/16.08.2017Г на Началника на РУО на МОН гр.Плевен  в ДГ 

„Щастливо детство” село Брест има сформиран екип за обхващане и 

задържане на децата и учениците в задължителна училищна възраст 

в образователната система. 

 Екипи за обхват се създават за всяко населено място с училище. За 

населени места с повече от едно училище, по преценка на началника 

на регионалното управление на образованието, може да се създаде 

повече от един екип. Екипите задължително включват 

представители на регионалните управления на образованието, на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, на съответната община, на съответната дирекция 

„Социално подпомагане“ и на съответната областна 

дирекция/районно управление на Министерството на вътрешните 

работи. Според спецификата на дейността и изпълняваните 

дейности в екипите се включват и служители на регионалните 



служби по заетостта, детска педагогическа стая, представители на 

местните комисии за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните, районните здравни инспекции и 

други институции. По предложение на ангажираните институции в 

екипите могат да бъдат включени и на други лица, които работят с 

институциите по въпросите на обхващането, задържането и 

интеграцията на децата и учениците.  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

 а) възлагат на педагогически специалисти и на друг персонал 

включването в екипите за обхват и осигуряват участието на 

включените лица;  

б) съдействат технически, административно и организационно на 

екипа за обхват, чийто район на обхват включва района на обхват на 

детската градина или училището;  

в) при установена нужда правят предложения до съответните 

дирекции „Социално подпомагане“ за предоставяне на помощ в 

натура за дете или ученик, като предлагат вида на помощта 

съобразно идентифицираните потребности на детето или ученика; 

 г) ежемесечно до 15-о число предоставят на кмета на общината 

информация за предходния месец за неосигурено задължително 

присъствие на учениците за повече от 5 учебни часа или за повече 

от 3 дни на дете, посещаващо група за предучилищно образование, 

по неуважителни причини с цел налагане на наказания на 

родителите по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и 

училищното образование; 

 д) организират изпълнението на дейностите от механизма по т. 1 на 

ниво училище или детска градина;  

е) предоставят необходимата информация на началниците на 

регионалните управления на образованието за функционирането на 

механизма по т. 1.  

 

 


