
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА 

 

 

Деца 

Чл. 174.  (1) Децата имат следните права: 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна 
среда; 

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 

3. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

4. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 
задълженията си; 

5. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

6. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на 
образование и/или професия; 

7. да участват в проектни дейности, според възрастовите си възможности; 

8. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

Чл. 175. (1) Детска градина „Детелина” осигурява подкрепа за личностно 
развитие на децата съвместно с държавните и местните органи и структури 
и доставчиците на социални услуги. 

(2) Детска градина „Детелина” самостоятелно разработва и прилага 
цялостни политики за: 

1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

2. изграждане на позитивен организационен климат; 

3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 

4. развитие на общността в детската градина. 



(3) Изграждането на позитивен организационен климат се осъществява в 
условията на сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на 
загриженост между всички участници в процеса на предучилищното 
образование. 

(4) При работата с децата Детска градина „Детелина” основава дейността 
си на принципа на позитивната дисциплина, която се свързва с мерки и 
подходи, гарантиращи изслушване на детето, осъзнаване на причините за 
проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на 
добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 

(5) При работата с децата Детска градина „Детелина” основава дейността 
си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното 
оценяване на риска от тях. 

Чл. 176. (1) Детската градина има Етичен кодекс на работещите с деца, 
който се приема от представители на педагогическия съвет и обществения 
съвет и по ред, определен в този правилник. 

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем начин и се поставя 
на видно място в сградата на детската градина. 

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на детската 
градина. 

Чл. 177. (1) На децата в детската градина се предоставя подкрепа за 
личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 
психологическа и социална среда за развиване на способностите и 
уменията им. 

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 
индивидуалните образователни потребности на всяко дете. 

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детската 
градина се осигуряват да работят психолог, логопед, социален работник и 
ресурсни учители. 

Чл. 178. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където е детето 
– в детската градина. 

Чл. 179. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 



2. допълнително обучение по образователни направления; 

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. допълнителни консултации по образователни направления; 

5. занимания по интереси; 

6. библиотечно-информационно обслужване; 

7. грижа за здравето; 

8. поощряване с морални и материални награди; 

9. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 
поведение; 

10. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 
затруднения; 

11. логопедична работа. 

(2) Общата подкрепа се осигурява от детската градина и в партньорство с 
центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 


