ДЕТСКА ГРАДИНА № 175 „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ“
район „Лозенец“, кв. „Витоша – ВЕЦ - Симеоново“, ул. „Тодор Чипев“ №1
e-mail: info@dg175.eu gsm: 088 480 1589

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ
ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА:
1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус
на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45
ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на
здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.).
2. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни
бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди
постъпване на детето в детската градина.
4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за
патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на
детето в детска градина.
5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на
детето в детската градина.
6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния
лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).
Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!
За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя
Протокол от Столична РЗИ.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ
МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ:
 за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за
липсата на контакт със заразно болен;
 за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен
отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни
паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за
диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр.
40 от 2006 г.).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ В ДГ № 175 „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ"
ЗА УЧЕБНАТА2017/2018 г.:
І яслена група – за деца, родени през 2016 година - 1 (една) група;
І І яслена група – за деца, родени през 2015 година - 1 (една) група;
І възрастова група - за деца, родени през 2014 година - 1 (една) група;
ІІ възрастова група - за деца, родени през 2013 година - 1 (една) група;
Подготвителна група - за деца, родени през 2012 година (ПГ-5г.) – 1
(една) група;
Подготвителна група - за деца, родени през 2011 година (ПГ-6г.) – 1 (една)
група.
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ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
за класиране и записване на деца
в ДГ № 175 „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” с прием от 15 септември 2017 година
20.02.2017 година (понеделник) Oбявяване на свободните места за набор 2015 и 2016
година за учебната 2017/2018 година
11.05.2017 година (четвъртък) Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа.
12.05.2017 година (петък) Първо класиране по критерии за учебната 2017/2018 година
(под граждански контрол)
13.05.2017 година (събота) Публикуване на резултатите от първо класиране:
 по e-mail на родителя;
 в профила на детската градина в ИСОДЗ;
 на място в детската градина.
15 май 2017 година - 26 май 2017 година: Записване на приетите на първо класиране
деца
26.05.2017 година(петък) Kрай на записване - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от
първо класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа.
27.05.2017 година (събота) Публикуване на резултатите от второ класиране, срок за
записване до 09.06.2017г.
09.06.2017 година (петък) Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от
второ класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа
10.06.2017 година (събота) Публикуване на резултатите от трето класиране, срок за
записване до 23.06.2017г.
23.06.2017 година (петък) Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от
трето класиране. Край на актуализацията на профилите -18:00 часа
24.06.2017 година (събота) Публикуване на резултатите от четвърто класиране, срок
за записване - 07.07.2017г.
Записване на приетите деца:
Всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.
Необходими документи:
1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)
2. При записване винаги се представя лична карта на родителя (или нотариално заверено
копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и удостоверение за раждане на
детето, както и всички допълнителни документи според критериите. Подробен списък на
съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в
профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи
При записване родителят се запознава с:
1. Правилник за дейността на детската градина.
2. Списък на медицинските изследвания и документи за приемане.
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА
30 МАЙ 2017г. ОТ 17:00 ЧАСА.

