
 

ДЕТСКА ГРАДИНА 23 ИГЛИКА 

ГР.ВАРНА, УЛ.ЛАЗУР 2 
 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е   З А   С Ъ Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 

 

Днес…………… в гр.Варна, се сключи настоящото споразумение за предучилищно 

образование между: 

 

………………………………………………………………………..……….../трите имена/, 

адрес……………………………….………………..в качеството си на родител/настойник  

на ………………………...…………………………………..…………./трите имена детето/, 

И 

2. ДГ 23 Иглика/наименование на детската градина/, представлявана от Марчела 

Кирилова Петрова /трите имена на директора/ 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1.Като подписват настоящето споразумение, декларират намерението си  за постигане 

на обща цел- интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено ,  физическо 

развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта , потребностите, 

способностите и интересите му. 

2.Настоящето споразумение се сключва за срока на възпитание и образование в ДГ 23 

Иглика  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Директорът на ДГ 23 Иглика като орган за управление  има право и отговорност при 

вземане на управленски решения, свързани с осъществяване на финансова, кадрова и 

образователна политика. 

Дейността му се подпомага от Обществения съвет и училищното настоятелство. 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ДЛЪЖНА  ДА: 

1.Осигурява условия  за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено ,  

физическо развитие и подкрепа на детето в съответствие с възрастта , потребностите, 

способностите и интересите му. 

2.Изпълнява дейности, които са разписани в Закона за предучилищното и училищното 

образование, Наредба №5 /03.06.2016г. за предучилищното образование и Правилника 

за дейността на ДГ 23 Иглика 

3. Провежда възпитателно-образователния процес в съответствие с държавните 

образователни изисквания 

4.Приобщава детето  към българските културни ценности и традиции, възпитава го в 

дух  на толерантност. 

5.Периодично информира родителите/настойниците за успеха и развитието на детето 

им в образователния процес, за степента на формиране на устойчива мотивация за 

учене през целия живот. 

6. Създава ежедневно нужната организация за опазване живота и здравето на децата. 

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ: 

1. Задължават се да осигуряват редовното присъствие на детето си, като го водят на 

детска градина чисто и здраво. Да  уведомяват ръководството своевременно в случаите 

на отсъствия. 

2. Редовно да се осведомяват за своето дете относно приобщаването му в детската 

градина, успеха и развитието му в образователния процес. 

3. Да се включват в работата на детската градина/ на групата като се информират за  

дейностите им и участват при вземането на важни решения. 

4. Осигуряват постоянен надзор и упражняват контрол над поведението на детето си. 

Съвместно с учителите и служителите на ДГ 23 Иглика създават условия за 



недопускане на насилие и агресия, а при възникнал проблем се отзовават своевременно 

и съдействат за разрешаването му. 

5. Редовно и в срок да плащат таксата за детска градина. 

6. Да спазват работното време на детската градина. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

1.Това споразумение се прекратява преместване или напускане на детето от ДГ 23 

Иглика 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

1. Страните по настоящето споразумение следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си в писмена форма. 

2. Страните ще решават спорове, възникнали по повод изпълнението на настоящето 

споразумение чрез уважение, разбирателство и взаимни отстъпки в името на детето. 

При необходимост Обществения съвет може да участва при решаването на спорове.  

3.Директорът и родителите са задължени да спазват изискванията на Регламента на ЕС 

за защита на личните данни. Подписването на всички декларации, касаещи дейността 

изискват взаимно съгласие на страните. Директорът носи отговорност за изпълнението 

на всички, произтичащи от регламента процедури за защита на личните данни. 

4. За неуредените с настоящото споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

 

 

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра-по един 

за всяка от страните. 

 

РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ                           

.…………………………………

………………………………….                                                             

ДГ 23 Иглика  

Марчела Петрова 

/директор/ 


