УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Чл. 192. (1) Орган за управление и контрол на детската градина е
Директорът.
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.
(3) Директорът на общинска детска градина организира и контролира
цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията,
определени с държавния образователен стандарт за статута и
професионалното развитие на директорите, учителите и другите
педагогически специалисти.
Чл. 193. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава
заповеди.
(2) Административните актове на директорите на общинските детски
градини в системата на предучилищното и училищното образование могат
да се оспорват по административен ред пред кмета на общината.
(3) Административните актове на директорите на институциите могат да се
обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.
Чл. 194. При управлението и контрола на учебната, учебно-творческата,
спортната и административно-стопанската дейност директорът може да се
подпомага от заместник-директор.
Чл. 195. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60
календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки
конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен
със заповед педагогически специалист от институцията.
(2) Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от кмета на
общината.
(3) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1,
общинският кмет сключва трудов договор с друго лице за временно
изпълняване на длъжността „директор“.
Чл. 196. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни
педагогически въпроси в детската градина е Педагогическият съвет.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически
специалисти.

(3) Директорът на детската градина е Председател на Педагогическия
съвет.
(4) В заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас
може да участват представители на обществения съвет, настоятелството,
медицинското лице, което обслужва детската градина, както и други лица.
(5) Директорът на детската градина, в качеството си на Председател на
Педагогическия съвет, кани писмено представителите на Обществения
съвет и на Настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като
им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които
предстои да бъдат обсъждани.

