
 

ПРИЕМ 

Приемът на децата в ДГ „Червената шапчица“ гр. Ямбол се организира 
съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 5 
от 03.06.2016г на МОН за предучилищното образование, Наредба за условията и 
реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в 
детските градини и училища на територията на община Ямбол, както и  
конкретните условия в ДГ „Червената шапчица“ . 

За да бъде прието детето в  детската градина  е необходимо 
родителите/настойниците да подадат в администрацията на ДГ “Червената 
шапчица“ документи по образец - писмено заявление по утвърдена бланка, 
придружено от ксерокс-копие от акта за раждане, както и други задължителни и 
допълнителни документи. 

За децата от първа група приемът на  документи започва от началото на 
годината в която децата навършват 3 години.  

Постъпването на деца в  ДГ “Червената шапчица“   се извършва по желание 
и избор на родителя/настойника/.  

Не се приемат деца, на които не са извършени задължителните имунизации 
за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република 
България; Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за 
възрастта, могат да се приемат в детската градина, когато са на лице трайни 
противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 
15 за имунизациите в Република България. 

Постъпването на децата в  първа група става не по-рано от учебната година, 
която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. 
Класирането се осъществява при спазване на принципа за равнопоставеност, 
независимо от пола, социалният статус, етническата или религиозната 
принадлежност на децата . 

Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото 
включване в първа група на детската градина. Необходимо е детето да има 
елементарни навици за самообслужване (умения за обличане, събличане, 
хранене, ходене до тоалетна), за да се осигури безболезнен преход за детето от 
семейната среда към детската градина. 

 
Децата над 3 годишна възраст се приемат целогодишно по желание на 

родителите, при наличие на свободни места в детската градина. 
 
( Повече информация за приема и посещението на децата в ДГ „Червената 

шапчица“ може да намерите в Правилника за дейността на ДГ „Червената 

шапчица“) 


