
Процедура за приемане на деца в   ДГ „Радост”-гр. Козлодуй 

  ДГ”Радост”-град Козлодуй  разполага с 1 яслена група/ от 1г. до 3г./ и  с 4 целодневни 

групи за отглеждане и възпитаване на деца от 3 до 7 годишна възраст  . В детската 

градина работи висококвалифициран персонал, който се грижи за  обучението,  

възпитанието и отглеждането на децата. 

Правила за записване на деца в   ДГ”Радост”-град Козлодуй  ,брой групи и деца за 

учебната 2022/23 година 

І  .Правилата са приети на основание чл.59,чл.60 от ЗПУО ,чл. 7,чл.19 от Наредба №21 

на общински съвет Козлодуй за записване на деца в ДГ на територията на община 

Козлодуй от 12.09.2016, допълнена и изменена с решение 693.по протокол 69 от 

26.09.2019г,  чл 54  от  Наредба  за финансиране на институциите в системата на 

предучилищно и училищно образование  от 05. 10. 2017г. г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и децата   в тях  

ІІ .В ДГ”Радост”-град Козлодуй  ще се организират 1 яслена група с минимален брой 8 

деца и  максимален брой от 22 деца списъчен състав за учебната 2022/2023 година. И 4 

градински групи с минимален брой деца 12 и максимален брой от 25 деца. 

ІІІ. Процедура 

.1. Постъпването на децата в детската градина се извършва пожелание на 

родителите 

 2Децата могат да постъпят за предучилищно образование не по-рано от учебната 

година,  която започва в годината на навършване на тригодишна възраст  

3. . Заявления се подават до директора на детското заведение по образец, придружено 

от копие на акт за раждане на детето. .Родителите могат да предоставят и документи, 

удостоверяващи социалния статус или здравословното състояние на детето.  

4. Приемът на документите може да  се извършва и  от комисия педагози ,назначена от 

директора. 

5.  Заявленията за –втора и  четвърта групи се подават целогодишно 

6.  Заявленията за ясла и първа група група-от 01.01 до 15.06 и окончателно до 15.09. 

7. Обявяването на списъците с приетите деца се поставя на видно място в детското 

заведение на 31.05. за съответната година и окончателно попълнени  - на 15.09 

8. Децата в детското заведение се приемат по следния ред:  

-   по реда на входящия номер; 

Равнопоставеност, независимост от пол, етническа и религиозна принадлежност  

Местоживеене в близост до детската градина 



- при наличие на свободни места в    детското заведение, се приемат деца ,насочени от 

други ДГ 

-смесени групи се образуват само ,ако няма свободни места в другите ДГ в Козлодуй  

- в групите могат да се записват до 3 деца СОП ,съгласно чл. 192 от ЗПУО  

-ако има по-голям брой желаещи за една възрастова група от максималния капацитет 

,децата се насочват към други ДГ. 

 

5. Деца от детското заведение се отписват: 

- по желание на родителите (в І и ІІ група); 

- при постъпване в първи клас; 

- при преминаване в друга форма на обучение( полудневна ,почасова ,индивидуална)  

,промяна на местоживеенето или записване  в друга предучилищна институция – (в ІІІ и 

ІV група.) 

6.Предучилищното образование и възпитание   има продължителност от 1 учебна 

година във всяка възрастова група. Задължителното  предучилищното образование и 

възпитание   се осъществява в ІІІ и ІV група. 

Процедурата за приемане на деца в   ДГ „Радост”-гр. Козлодуй са приети на ПС с 

протокол № 1от 29.09.2022г. 

 


