Детска градина № 159 “Олимпийче”
 п.к.1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Уилям Гладстон ” № 38,
 тел.02/9885683
0884801400
e-mail:dg_159@abv.bg

ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА
ПЪРВА И ВТОРА
ГРУПА
Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията
на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в
настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа
дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното
образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат
вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с
възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването
до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски
или между населените места. Следователно родителят може да подаде декларацияуведомление ,в свободен текст или по образец/, че желае детето му да остане вкъщи за
съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията
да
бъдат
извинявани
служебно.
ПОДГОТВИТЕЛНА - ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА
ГРУПА
Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията
на COVID-19, в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не
е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не
позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в
рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В
този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на
предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската
градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното
образование.
Дните по уважителни причини(семейни причини) са увеличени на 20(двадесет).
Могат да се ползват от 15.09.2020г.-31.05.2021г. с предварително подадена
ДЕКЛАРАЦИЯ-УВЕДОМЛЕНИЕ (по образец) до Директора на ДГ





ОТСЪСТВИЯ СЪС ЗАПОВЕД ОТ МОН
Със заповед №РД09-3626/31.12.2020г. на МОН по желание на родителите с
уведомление свободен текст или по образец подаден до директора ,като се
посочва периода от-до(през който детето ще отсъства) се извиняват
отсъствията служебно По горепосочената заповед този период може да е от
04.01.2021г. до 31.01.2021г.вкл./ЗА ЯНУАРИ/

Със заповед №РД09-307/03.02.2021г. на МОН по желание на родителите с
уведомление свободен текст или по образец подаден до директора ,като се
посочва периода от-до(през който детето ще отсъства) се извиняват
отсъствията служебно По горепосочената заповед този период може да е от
03.02.2021г. до 26.02.2021г.вкл./ЗА ФЕВРУАРИ
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