


 
Етапи на действие Документация Срок Отговорни лица 

Входиране на списъка с доставчици и 
вида на предлаганите дейности 
представили изискуемите документи в 
отдел ,,Образование“ за 2021/2022 
учебна година 

Дневник за входяща 
кореспонденция 

М.Септември 
Директор 

ЗАС 

Поставяне на информационните табла 
за родители списъка с доставчици и 
предлаганите дейности 

Списък с фирми /с вх. № 
 

До 26 
септември 

Учителите на групата, 
Директор 

Входиране на постъпили в ДЗ оферти от 
фирми за предоставяне на услугата 

Дневник за входяща 
кореспонденция 

До 26 
септември 

ЗАС 
Директор 

Поставяне на информационните табла 
за родители рекламни материали на 
фирмите/брошури, плакати 

Брошури, насоки м.Септември 
ЗАС 

 

Предоставяне информация на 
родителските срещи за фирмите и 
предлаганите дейности над ДОИ/ 

Протокол от родителски 
срещи по групите 

До 28 
септември 

Учители 
 

Попълване на заявление по образец на 
ДЗ за избора на фирма доставчик и 
избраната дейност над ДОИ 

Заявление по образец/ 
Дневник за входяща 
кореспонденция 

Еднократно  
учители 

ЗАС 

Сключване на договор с избраната/ите 
от родителите фирма/и 

Договор Еднократно Директор 

Изготвяне на график за седмично 
разпределение на дейностите/часове, 
помещения 

Протокол от  
заседание на ПС 

Еднократно 
Запрянова – учител, учители 

на дейностите над ДОИ 

Приема на графика за провеждане на 
дейностите над ДОИ на заседание на ПС 
Издаване на Заповед на директора за 
утвърждаване на графика с  приложен 
към нея график. 

Книга за решенията на 
ПС/Протокол  
Книга за регистриране 
заповедите на директора 

Еднократно Директор 



Изнасяне на графика за провеждане на 
дейностите на информационните табла 
за родители 

График Постоянен Учителите на групата 

Изготвяне  на лично  досие на 
преподавателите по дейностите над 
ДОИ 

Удостоверения за 
правоспособност, 
свидетелство за съдимост 
копие на лична здравна 
книжка, Декларация за 
познаване  на ПДДГ, ПВТР, 
Етичен кодекс    

Еднократно 
Директор 

Преподаватели 

Изготвяне и представяне на Докладна  за 
промяна в Списък-образец №2/Лист 6 – 
форми на дейности извън учeбната 
програма 

Admin M 
Рег. На докладната в дневник 
за изходяща 
кореспонденция/Изх.№ -   

Еднократно Директор 

Изготвяне на Списък на децата, 
участващи във формите, и предаването 
му на: учителите по групи, 
преподавателят и фирмата 

Списък Еднократно 
Учители групи 

 

Водене на Дневник за присъствията на 
ръководителите по дейностите/дата, 
подпис 
 

Дневник прономерован, 
прошнурован и заверен с 
подпис на директора и печат 
на ДГ 

Постоянен 

Галя Гафтанска 
Преподаватели по 

дейностите 
Фирма 

Извършване на текущ контрол и 
съставяне на констативни протоколи от 
проверки на дейностите  
 
 

Книга за контролната дейност 
на директора/ класьор – 
протоколи контролна дейност 
на директора 

Постоянен Директор 

 
Предоставяне информация на 
родителите по отделните дейности-
преподаден материал, снимков 
материал, открити моменти и др. 

 Постоянен 
Преподаватели от 

фирмата/ите 



 

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ „НАТАЛИЯ“ 
 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

1. През новата учебна 2021-2022г, по решение на Педагогическия съвет №9/14.09.2021г. при ДГ „Наталия“, ще се осъществяват 
следните допълнителни дейности, ако в съответната група са се записали минимум 5 деца: английски език, модерен балет, футбол, 
народни танци, рисуване, фолклорно пеене. 

2. Дейностите се осъществяват по график в салона или по възможност на открито и при спазване на противоепидемичните мерки 
- ползване на лични предпазни средства на учителите, дистанция, дезинфекция и дисциплина: 
- Редовно проветряване и дезинфекция на помещението. Проветряване минимум 10 минути след всяко занимание. 
- Недопускане на лица с респираторни симптоми- температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, на вкус и др. 
- Хигиена на ръцете преди и след занимания на децата и учителя. 
- При занимания на закрито, учителят по ДД носи лични предпазни средства- маска, шлем. 
- При занимания на открито, учителят може да работи без маска. 

3. Не се допуска смесване на деца от различни групи по време на епидемичната обстановка. Допустимо е заниманията да се 
провеждат само с деца от една и съща група- минимум 5.  

4. Във времето на COVID-19, договор с фирма за допълнителни дейности ще се сключва при сформирана група от минимум 5 деца 
за всяка една група, за избрана дейност.  При по-малко от 5 деца в група, дейността няма да се изпълнява за конкретната група. 

5. Преди попълване на заявленията за допълнителни дейности родителите се запознават с офертите на различните фирми. 
Резултатите за всяка група се обработват от  Комисията за допълнителните дейности и се представят на директора. След 
обобщаване на резултатите се обявяват фирмите, с които се сключва договор, начало на допълнителните занимания и групите, 
които ще бъдат включени по различните дейности. 

6. При случай на заразяване с COVID-19 или при контакт със заразено лице заниманията може да бъдат преустановени до следващо 
решение. При преустановяване на заниманията родителите да бъдат уведомявани своевременно от учителите.  

7. Компенсация на невзети часове, поради затягане на мерките, затваряне, ще се извършва според конкретния случай чрез: 
- Отработване на часовете от преподавателя или работа с удължено работно време по допълнителен график. 
- Връщане на сумата от заплатената такса, преизчислена на база проведени занимания.   
- Компенсиране на пропуснатите часове в началото на новата учебната година. 
- Ползване на отстъпки от таксите за следващата учебна година или ваучери за брой часове, съответстващи на пропуснатите. 
ИзготвиЛ: /Е.ВАСИЛЕВА/ 


