ПРАВИЛА за прием на деца в общ инските самостоятелни детски ясли,
детски градини и в подготвителните групи в общ инските училищ а на
територията на Столична общ ина
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приети с Решение № 628 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.03.2021 г.
Ч л. 1. С тези правила се определят редът и условията за прием на деца в
общинските самостоятелни детски ясли /СД Я/, детски градини /Д Г/ и подготвителни
групи в училищата /ПГУ /.
Ч л. 2. Правилата се прилагат при постъпили заявления от родители на дена за
прием в общинските СДЯ, ДГ и ПГУ .
Чл. 3. Приемът на тези деца се осъществява над определения брой деца в групите
в самостоятелните детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата
регламентиран в Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Наредбата за
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
Ч л. 4. Приемът на децата се извършва след приключване на класиранията
извършвани през месеците май и юни за съответната учебна година в случаи на:
4.1. Дете без родителска грижа или чиито родители са починали,
неизвестни лишени са от родителски права или родителските им права са
ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
4.2. Дете, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво
друго нехуманно или унизително отношение, или наказание в/или извън
семейството му;
4.3. Дете в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо,
морално интелектуално и социално развитие;
4.4. Дете, чийто родител/родители изтърпяват наказание "Л ишаване от
свобода";
4.5. Деца на работещи в общинските самостоятелни детски ясли, детски
градини и училища. Трудовият стаж на работещите родители в детските заведения
и училищата трябва да бъде най-малко шест месеца преди подаване на заявление
от родителите за прием на детето. Трудовият стаж се удостоверява със заверено
копие на трудова книжка или служебна бележка, издадена от работодателя;
4.6. Деца от уязвими групи, при които има доказана необходимост от прием
в СДЯ, ДГ и ПГУ .
Ч л. 5. За извършване на приема на деца по т. 4 от настоящите Правила е
необходимо родителите/настойниците да подадат писмено заявление в
деловодството на Столична община, което да бъде придружено с необходимите
документи, доказващи заявените обстоятелства.
Ч л. 6. Във всяка една от групите в общинските СД Я, Д Г и П ГУ могат да бъдат
приемани до две деца по чл. 4 от Правилата.
Ч л. 7. Приемът се извършва от работна група, чийто състав се определя със
заповед на кмета на Столична община и включва общински съветници от
постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие,
директора на дирекция "О бразование", директора на дирекция "Здравеопазване",
експерти от дирекциите "О бразование" и "Здравеопазване", представители на
работодателските и синдикалните организации в сферата на образованието,
родителски организации.
Ч л. 8. Информацията за приетите по Правилата деца се отразява в профилите на
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съответните детски ясли, детски градини и училища.

Нормативни актове - Столична общ ина
https://sofia.obshtini.bg

стр. 2 от 2

