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ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
Този правилник е съобразен с изискванията на ЗПУО,
КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО,
ДЪРЖАВНИТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
СТАНДАРТИ
ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА И КОНКРЕТНИТЕ
УСЛОВИЯ В ДГ 42 ”Чайка”
Издава се и на основание чл. 181 от Кодекса на труда.
СЪДЪРЖАНИЕ:
ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА ВТОРА - ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО
ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел І. Трудов договор
Раздел ІІ. Процедура и методи за подбор на учителските кадри
Раздел ІІІ. Допълнителен труд по трудов договор
Раздел ІV. Изменение на трудовото правоотношение
ГЛАВА ТРЕТА - ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО
ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел І. Задължения на работодателя - директор
Раздел ІІ. Задължения на работниците и служителите - учители; помощен и обслужващ
персонал
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Раздел І. Редовно работно време
Раздел ІІ. Почивки
Раздел ІІІ. Отпуски
ГЛАВА ПЕТА - ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА
ГЛАВА ШЕСТА - ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Раздел І. Имуществена отговорност
Раздел ІІ. Други видове обезщетения
ГЛАВА СЕДМА - ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ГЛАВА ОСМА - ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
ГЛАВА ДЕВЕТА - БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ГЛАВА ДЕСЕТА - СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ДОКУМЕНТИ
Раздел І. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в личните трудови
досиета на служителите
Раздел ІІ. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в щатното
разписание.
Раздел ІІІ. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в здравните
досиета на служителите.
Раздел ІV. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в регистъра на
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трудовите злополуки.
Раздел V. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни на децата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството,функциите и управлението на
ДГ 42
Чл. 2. Правилника е задължителен за всички служители и работници
изпълняващи трудовите си задължения на територията на ДГ 42. Отнася се
и до доброволните участници в дейността на детското заведение по време
на присъствието им в сградата.
Чл.3 /1/ В ДГ 42 се осигуряват необходимите условия за физическото,
духовното, нравственото и социално развитие на детето;
 гарантират се неговите права, свобода и сигурност, достойнство и
уважение;
 детето се възпитава в дух на мир и толерантност;
 приобщава се към българските традиции и културни ценности;
 цялостната дейност съдейства за разкриване потенциалните
възможности и развитие на индивидуалните интереси на личността от
най-ранна детска възраст.
/2/ Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в
съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно
възпитание и подготовка.
ГЛАВА ВТОРА - ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО
ПРАВООТНОШЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1
Трудов договор
Чл .5 Трудов договор се сключва между работника/ служителя и работодателя.
Чл.6 Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете
страни в два екземпляра, единият от които остава в ДГ 42, а другият се връчва
незабавно срещу подпис на работника.
Чл. 7 Трудовият договор се сключва при условията и реда, определени от КТ и
действащата към момента Наредба за структурата и организацията на
работната заплата и ВПРЗ на ДГ 42.
РАЗДЕЛ 2
Подбор на учителски кадри
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Чл. 8 Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на
КТ и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти .
Чл. 9 Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи,
представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност и събеседване с
директора , след което, директора предлага на комисия за подбор на кадри ,
одобрените от него кандидати.
Чл. 10 Директорът на ДГ 42 обявява свободните работни места в бюрото по
труда, в jobs.bg и в РУО на МОН в тридневен срок от овакантяването им.
РАЗДЕЛ 3
Допълнителен труд по трудов договор
Чл. 11 При извършването на допълнителен труд по трудов договор или със
заповед на Директора се спазват разпоредбите на Раздел 9 от КТ.
Раздел 4 . Изменение на трудовото правоотношение
Чл. 12 Изменение на трудовото правоотношение се извършва със съгласието
на двете страни при спазване на Раздел X от КТ.
ГЛАВА ТРЕТА - ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО
ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел І. Задължения на работодателя - директор
Чл.13 Директорът като орган на управление ръководи образователния
процес в детската градина в съответствие с държавната политика в областта на
образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за
цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската
градина.
Чл.14 Разпорежданията на директора са задължителни за
педагогическия и непедагогически персонал в ДГ 42 и за всички служители
изпълняващи трудовите си задължения на територията на детското
заведение.
Чл. 15 .(1) Административните актове на директорите и институциите в
системата на предучилищното и училищно образование могат да се оспорват
по административен ред пред кмета на Столична община.
(2) При отсъствие на директора на детската градина, за срок помалък от 60 календарни дни, той се замества от определен с негова заповед
педагогически специалист за всеки конкретен случай.
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(3) При отсъствие на директора на детската градина за срок, подълъг от 60 календарни дни, Кметът на СО сключва трудов договор с друго
лице за временно изпълняване на длъжността «директор».
Раздел ІІ.
Права и задължения на работниците и служителите - учители; помощен,
обслужващ персонал и медицински сестри в ДГ 42.
Чл.16 (1) Задължение на всеки служител на ДГ 42 е да спазва нормативните
документи на МС,МОН, СО , район “Връбница” и правилниците на ДГ 42 ,
както и всички вътрешни заповеди на Директора.
(2) Всеки работник или служител е длъжен да се явява на време на работа
и да бъде на работното си място до края на работния ден, съгласно установеното
за него начало и край на работния ден с настоящия Правилник.
(3) За внезапно наложили се закъснения всеки служител е длъжен да
информира Директора за своевременно осигуряване на заместник. За отсъствие
по болест се уведомява лично Директора или неговия официален заместник в
срок от 24 ч.
(4) Всеки работник или служител е длъжен да използва работното си
време само за изпълнение на уговорените трудови функции и да напуска
работното си място само по установения за това с този Правилник ред.
(5) Служителите се задължават да се отнасят внимателно с децата ,
родителите и колегите си, зачитайки правата на всички зайнтересовани
страни участващи в процеса на ежедневна работа на ДГ 42.
Чл.17.Служителите на ДГ 42 нямат право да оставят децата без надзор по
какъвто и да е повод.
Чл.18. Забранява се на служителите на ДГ 42 да използват за възпитателни
цели средства ,които противоречат на човешките права и свободи и
нарушават правата на детето.
Чл.19.Служителите на ДГ 42 нямат право да разменят смените си или да се
заместват помежду си без знанието на директора.
1. Всички сведения, свързани с отсъствието на служител и изготвяне
на месечната ведомост за трудовото възнаграждение се подават най-късно
до последният работен ден на месеца.
Чл.20.(1) Всеки работник или служител е длъжен да изпълнява трудовите
си функции така, че да постига изискуемото се за него количество и качество на
работа.
(2) За постигане на желаните резултати всеки работник или служител е
длъжен да спазва технологичните и техническите правила, които се прилагат в
ДГ № 42.
Документ в съответствие с ISO 9001:2015
СУК разработена в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.

ID ICO_002 BG

Версия 01/ 30.09.2016
Изменение от дата:
27.03.2018

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015
ДГ 42“ЧАЙКА“
Правилник за вътрешния трудов ред

Код в СУК: ОД_НС_07_03-01
Лист: 5/19

(3) Всеки работник или служител е длъжен да се явява незабавно на
организираните периодични обучения или инструктаж по безопасните методи
на работа.
(4) Работниците и служителите са длъжни да използват по време на работа
предоставеното им работно облекло и обувки.
(5) Всеки работник или служител е длъжен да пести суровините,
материалите, енергията, паричните и др.средства, предоставени за изпълнение
на трудовите му задължения.
(6) Всеки работник или служител е длъжен да пази грижливо
имуществото, до което има досег с оглед характера на работата си. При идване
на работа ежедневно всеки служител извършва оглед на обекта, в който работи.
За възникнали проблеми или забелязани нарушения уведомява незабавно мед.
сестра и Директора.
(7) Всеки работник или служител е длъжен да бъде лоялен и да пази
доброто име на ДЕТСКА ГРАДИНА № 42.
(8) Всеки работник или служител трябва да изпълнява така работата си, че
да не пречи на останалите работници или служители.
(9) В процеса на работата си всеки работник или служител е длъжен да
съгласува действията си с останалите работници и служители и да им оказва
помощ и съдействие при необходимост.
(10) Всеки работник или служител е длъжен да уведоми незабавно
директорът на детското заведение за настъпила злополука, на която е бил
свидетел или е узнал по друг начин.
(11) Работниците и служителите са длъжни да поддържат ред и чистота на
работното си място, както и на територията на детското заведение и да предават
или оставят работното си място в изправно и чисто състояние, като изключва
ел.уредите, затваря водопроводните кранове, затваря прозорците. Лично
съхранява и опазва ключовете от обекта, в който работи. При отсъствие е длъжен
да предостави ключа чрез свои близки на домакина на ДГ 42.
(12) Излизанията през работно време извън територията на ДГ 42 са
забранени. За служебни излизания от заведението длъжностните лица
уведомяват Директора за излизането и часа на връщане - като попълват
съответна тетрадка за отчитане./ПРИЛОЖЕНИЕ 1/
Чл.21. (1) Учителите организират и ръководят възпитателнообразователната работа с децата от поверените им групи. Те носят
отговорност за:
- изпълнението на ДОС за възрастовата група, която ръководят;
- прилагането на одобрените от педагогическия съвет програми и
годишни разпределения;броя и времетраенето на дейностите за развитие на
познавателната активност на децата;
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- поддържане на педагогически оптимизъм при формиране личността
на детето, на неговата индивидуалност и развитие на интересите му;
- живота и здравето на децата по време на престоя им в детската
градина, сигурността и безопасността при осъществяването на всички
дейности;
- установяване взаимоотношения на уважение и сътрудничество с
родителите, колегите и непедагогическия персонал за издигане и
поддържане висок авторитет на ДГ 42.
Чл. 22. Учителите са длъжни да:
1. изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа,
определена с Наредба на МОН;
2. - изпълняват задълженията си, определени в нормативните
актове и длъжностната характеристика за длъжността си (
„главен учител”,”старши учител”,"учител” в детска градина);
3. водят, съхраняват и опазват стриктно задължителната
документация на групата,и други документи определени им
чрез заповед от директора;
4. предоставят на директора последния ден от месеца дневника
на групата за подпис и печат
5. опазват и при възможност обогатяват материалната база.
6. Учителят , като носител на най-високи морални ценности се
задължава с поведението си да не дават лош пример на
децата,както по време на работа ,така и извън работно време.
7. Учителите са длъжни да се явяват на работа в подходящо за
длъжността им работно облекло.
Чл. 23. Учителите имат право :
1. Да бъдата зачитани правата и достойнството им.
2. Да определят методите и средствата за провеждане на образователния
процес, съобразно приниципите и целите, определени в ЗПУО;
3. Да участват във формирането на политиките за развитие на детската
градина;
4. Да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на
служебните си задължения;
5. Да повишават професионалната си квалификация
6. Да бъдат поощрявани и награждавани.
7. Да отправят предложения за оптимална организация на
образователната дейност на детската градина до директора;
8. Да бъдат периодично информирани за актуалното състояние на
детското заведение;
9. Да използват всички възможности за повишаване на
професионалната си квалификация.
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Чл. 24. Учителите нямат право да:
1.нарушават законодателните актове в областта на образованието,
Конвенцията и Закона за защита правата на детето,както и всички останали
законови и под законови актове;
2. извеждат децата извън територията на ДГ 42 без да са
информирали директора и без осигурен придружител;
3.дават информация на родителите извън рамките на тяхната
компетентност.
Чл. 25. 1.Учителят по музика осъществява музикалното развитие на
децата като:
А/ провежда занимания по утвърдено годишно разпределение,
одобрено от педагогическия съвет;
Б/ работи по график, утвърден от педагогическия съвет;
В/ при възможност оказва помощ при провеждане на други,
организирани от учителките дейности в групите;
Г/ подготвя децата за участие в празници и тържества;
Д/ работи индивидуално с надарени и изоставащи в музикалното си
развитие деца;
Е/ запознава родителите с постиженията на децата;
Ж/ участва в заседанията на педагогическия съвет и организираните
квалификационни форми;
З/ по обективни причини може да работи като учител в група;
2. При липса на учител по музика, неговите задължения и норма
преподавателска работа се поема от учителите по групи.
Чл. 26. Медицинското обслужване на децата в детското заведение
се осигурява от медицинските сестри, които работят по одобрен от
директора график.
/1/Медицинските

сестри в детската градина и медицинските сестри в
детската ясла осъществяват задължително следните дейности:
1. извършва ежедневен филтър на посещаващите деца,като не
допуска в групите болни деца.
2. следи за спазването на изискванията за рационално хранене на
децата;
3. провежда профилактика за предотвратяване и ограничаване на
рисковите за здравето фактори в ДГ 42 ;
4. ежедневно следи за здравния статус на децата, като при
необходимост оказва първа долекарска помощ;
5. уведомява по телефона родителите при здравословен проблем с
децата;
6. участва в регионални и национални програми, свързани с
профилактика и превенция на здравето;
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7. организира и провежда програми за здравно образование на
персонала в детското заведение;
8. наблюдава физическото развитие и физическата дееспособност
на децата в групите;
9. участва в подготовката на различни форми за туризъм и отдих;
10.регистрира здравното и имунизационното състояние на децата
въз основа на данните, получени от личния лекар;
11.организира и провежда профилактични и противоепидемични
дейности за предотвратяване възникването и ограничаване
разпространението на заразните и паразитни заболявания;
12.води и съхранява медицинската документация на децата и
персонала;
13.осъществява контрола на хигиената на помещенията и
персонала в детската градина, отоплението и аерацията на
помещенията, ежедневния престой на открито, режима на
хранене, сън и психологическо натоварване на децата от
различните възрастови групи, чистотата и безопасността на
площадките на двора;
14.контролира приготвянето, правилната употреба и съхранение
на дезинфекционните разтвори,като ежемесечно извършва
инструктаж за работа на пом.възпитателите и хигиенистите;
15.медицинската сестра поддържа постоянна връзка с
административното ръководство на детската градина и е член
на педагогическия съвет.
Чл. 27 .При отсъствие на мед.сестра в детската градина, нейните
задължения се поемат от мед.сестри в яслените групи, а при отсъствие на
мед.сестра от ясла нейните задължения се изпълняват от мед.сестра на ДГ
определена от директора.
Чл.28. Експерт ЧР/касиер-домакин/ носи отговорност за:
- събирането в установените срокове на таксите от родителите;
- данните, служащи за изготвяне на месечните ведомости за
трудовото възнаграждение на персонала .
- изготвянето на всички служебни документи, свързани с трудовия
стаж и възнаграждението на служителите;
- служебните досиета на служителите;
- подготвя и предоставя за подпис на директора трудовите договори и
допълнителните споразумения към тях;
- планира снабдяването;
- следи за съхранението и поддържането в изправност на
зачисленото имущество;
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- инвентаризационните описи за наличните, постъпващите и
изписаните материални средства;
- зачисляване полученото имущество на определени лица, които
следва да го ползват и съхраняват;
- отразява ЕДСД всички издавани от ДГ 42 документи и вписва
всички постъпващи документи;
- повишаване на квалификацията си.
Чл.29. Експерт ЧР/касиер-домакин/:
1. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на
материали и стоки, инвентар, съоръжения, обзавеждане, работни облекла,
канцеларски пособия.
2. Проучва потребностите от стоки, материали и др. подобни, приема
и оформя заявки и организира закупуването и доставянето им.
3. Извършва контрол на качеството на доставените материални
запаси и дълготрайни материални активи, организира доставката и оформя
съпровождащата документация.
4. Води картотека на постъпилите материали и стоки, инвентар,
съоръжения, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали и
пособия, както и на персонала, на който са предадени.
5. Ежемесечно отчита разхода на материали и стоки, които не са
дълготрайни материални активи.
7. Осигурява и следи за хигиенното състояние на сградата и двора на
ДГ 42 и пряко за работата на чистачите.
8. Изпълнява и други конкретно възложени от директора на ДГ 42
задачи, свързани с длъжността.
Чл.30.ГОТВАЧ:
Задължения:
 Ръководи, организира и координира производствената дейност в кухнята.
 Разпределя работата между работещите в кухнята и следи за изпълнението й.
 Спазва утвърдената технология при производството на готварска продукция,
рецептурите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти.
 Разработва съвместно с директора, медицинската сестра и домакина меню, като се
съобразява с наличните продукти и изискванията за рационално хранене на
децата/учениците.
 Контролира доставката на необходимите хранителни продукти по време, асортимент,
количество и качество.
 Организира оптималното съхраняване на хранителните продукти, отговаря за
ефективното използване на суровините, контролира спазването на установените в
рецептурите разходни норми, отговаря за навременното приготвяне на готварската
продукция в предвидения асортимент и количество.
 Отговаря за правилното съхраняване на готварската продукция, за хранителните
свойства, грамажа и температурата на предлаганите ястия.
 Следи за ефективното използване и поддържане на оборудването и инвентара.
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Следи за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и готварските уреди.
Грижи се за професионалната си подготовка.
Носи лична и солидарна имуществена отговорност, съгласно установения ред
Грижи се за опазване на кухненското имущество.
Получава от домакина продуктите за деня, на база на подадено от готвача и мед.сестра
искане и изготвения от домакина требвателен лист. Месото се получава от предишния
ден, за да може да се размрази.
Продуктите се обработват в съответните подготвителни помещения, като се спазват
всички изисквания за работа с машини и съоръжения, изискванията за обработка на
яйца, ползване на различните дъски, ножове и др. След всяка манипулация почиства
работното си място.
Заделя проби от дневното меню, които се маркират и съхраняват в хладилник при
температура от 0° до 4°С в продължение на 48 часа.
Не допуска влагане на суровини и предлагане на храни с изтекъл срок на трайност.
Следи за спазването на хигиенно-санитарните изисквания за производството на
готовата продукция.
Съблюдава за използването в кухненския блок на храни, които отговарят на
изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане, БДС и Кодекс Алиментариус.
Не допуска използване на генетично модифицирани храни, генетично модифицирани
организми, използвани в или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени
от генетично модифицирани организми.
Спазва правилата по охрана на труда, санитарно-хигиенните и противопожарни
изисквания.
Работещите в кухня носят по време на работа специално работно облекло, обувки и
средства за прибиране на косата, като не се допуска носенето на накити върху
работното облекло.
Работното облекло не се носи извън територията на кухненския блок.
Преди започване на работа, след всяко посещение на тоалетна и при всяко замърсяване
работниците измиват ръцете си и ги дезинфекцират.
В работните помещения се допускат външни лица само след разрешение на директора
на детската градина и използването на специално облекло
Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от
КТ и Правилника за вътрешния трудов ред.
Поддържа приличен външния си вид.
Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от директора на детското
заведение.

Чл. 31. Помощник-възпитател в група има следните задължение и
отговорности :
1. донасят храната от кухненския блок до групата, разпределят я и
сервират съобразно изискванията за хранене на деца;
2. измиват и стерилизират съдовете след всяко ползване, поддържат ги в
изряден вид , по указание на мед. сестра ги дезинфекцират един път
месечно;
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3. ежедневно почистват площадките за игра на децата;
4. два пъти седмично почистват основно площадките за игра на децата и
цялото дворно пространство;
5. два пъти месечно изпират спалното бельо на децата по график
изготвен от мед.сестра или предават за изпиране спалното бельо на
външен изпълнител по договор с ДГ 42.
6. отговарят за правилното и безопасно съхраняване и ползване на
дезинфекционните и други предоставени им материали;
7. активно съдействат на учителите за формиране на здравно-хигиенни
навици у децата ;
8. грижат се за ежедневния тоалет на децата от групата, както и при
извеждането им на открито;
9. в рамките на работната си смяна имат право на тридесет минути
почивка за обяд и две физиологични почивка по 15 минути сутрин и
след обяд ,съгласно разработения физиологичен режим на труд и
почивка.
10.носят материална отговорност за зачисленото им имущество;
11.ползват работно облекло, отговарящо на изискванията за длъжността.
12.извършват ежедневно почистване на всички помещения в групата и
общите помещения съгласно инструкция разработена от директора на
ДГ42 , спазвайки Наредба 3 /05.02.2007 за здравните изисквания към
детските градини и вътрешните инструкции на ДГ 42.
13.изпълняват и други задачи възложени им от директора или
медицинската сестра , произтичащи от длъжностната им
характеристика.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Раздел І. Редовно работно време
Чл.32 . ДГ 42 работи на петдневна работна седмица от 07.00 до 19.00ч.
Чл.33. Служителите на ДГ 42 са длъжни да спазват правилника за
вътрешния ред и установената продължителност на работното време, както
и Физиологичния режим на труд и почивка .Работното време се определя по
категории персонал,както следва:
Чл.34.Учители - осем часов работен ден при двусменен режим на
работа,който включва:
1. изпълнение на задължителната норма на преподавателска заетост,
съгласно Наредба № 4/20.04. 2017 г.на МОН в сила от 01.01.2017 г.- 30 часа
седмично и 24 часа седмично за учител по музика.
2. участие в педагогически съвети и оперативки,
3. групови и общи родителски срещи,
4. работа на методическо обединение и комисии,
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5. други задължения по длъжностна характеристика, както и за
самоподготовка – в предпочитана от учителя среда.
6. задачи, възложени от директора и произтичащи от заеманата длъжност.
I смяна: 7.00 – 13. 30 ч.
II смяна: 12. 30 – 18.30 ч
Дежурна група –18,00 – 19,00
Чл.35.Помощен и административен персонал:
1. ЕЧР/касиер-домакин ненормиран работен ден от 7, 00 в дните за
събиране на такси и от 8,00 във всички останали дни;
2. Счетоводител – четири часов работен ден по утвърден график
3. Помощник-възпитатели – осем часов работен ден :
Първа смяна: 07.30-16.00 ч;
Втора смяна: 10.30-19.00ч;
Редовна смяна: 8,00 до 16,30ч.
4. Работник поддръжка - осем часов работен ден от 7,30 до 16,00;
5. Медицински сестри в яслените групи : осем часов работен ден, от
които задължителна работа с деца- 7 часа и 30 мин.обедна почивка:
Първа смяна от 07.00-14.30 ч
Втора смяна от 11.30-19.00 ч
6. Медицинска сестра в детската градина осем часов работен ден при
двусменен режим на работа:
Първа смяна от 7,00 до 15.30 ч
Втора смяна от 10,30 до 19,00
Чл.36. Директор – осем часов работен ден от 08.00 до 16.30 - с приемно
време във понеделник от 9,00 до 10,00 и сряда от 15,00 до 16,00 .
Раздел ІІ. Почивки
Чл. 37. Почивките в работния ден се ползват при спазване на
Физиологичния режим на труд и почивка в ДГ 42.
1.Определени са следните краткотрайни почивки в зависимост от
изпълняваната дейност, разпределени както следва:
Директор; Касиер - домакин; ЕЧР :
една почивка с продължителност 15 минути в работното време до
почивката за хранене;


една почивка с продължителност 15 минути в работното време след
почивката за хранене;
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Учители (8- часов работен ден, от които 6-часа работа с деца):
 I смяна - една почивка с продължителност от 15 минути в работното време
до обяд;
 II смяна - една почивка с продължителност от 15 минути в работното
време след почивката за хранене;
Помощник възпитатели:


I смяна, II смяна и редовна смяна – една почивка от 15 минути в
работното време до почивката за хранене и една почивка с
продължителност от 15 минути в работното време след почивката за
хранене;

Готвач,пом.готвач и Работник кухня:
 две почивки с продължителност 10 минути в работното време до
почивката за хранене;
 почивките се ползват поетапно , като задължително един служител от
кухненският персонал остава в кухнята.
Общ работник; Работник поддръжка:


две почивки с продължителност от 10 минути в работното време до
почивката за хранене;

две почивки с продължителност от 10 минути, в работното време след
почивката за хранене;
2. Работниците и служителите, които работят 8 часа с видеодисплей,
ползват 10 минутни почивки на всеки 45 мин.
3.Почивки за хранене:
Директор,счетоводител и ЕЧР от 12.30 до 13.00 ч.
помощник възпитатели – 30 минути съобразно ангажираността на
учителите и мед.сестри в групата.
работник поддръжка – от 12,30 до 13,00 ч.
- Медицински сестри в яслена група:
15 минути физиологична почивка сутрин ;
30 минути почивка за обяд ;
15 минути физиологична почивка след обяд.
4. Всички почивки се ползват само ако в групата има друг служител,
който остава с децата.
Раздел ІІІ. Отпуски
Чл.38.Служителите имат право на платен годишен отпуск след
предварителното му съгласуване с директора и изготвянето на план за
отпуските.
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1.Допуска се ползването на платен годишен отпуск през учебно време
само по обективни причини след подадено писмено заявление до
директора, в което е посочен заместващ учител.
2. Заявленията за отпуск се подават минимум една седмица преди
посочения в текста срок.
3. Не се разрешава ползването на отпуска да започне без получена
писмена заповед от директора.
Чл.39. При отсъствия по болест лично или чрез близки се уведомява ЕЧР
за срока на болничния лист до 24 часа от констатиране на заболяването.
1 Не се изплащат суми за отпуск по болест преди представяне на
болничен лист и вписването му в дневника за болнични.
1.1. Болниченият лист се предоставя на работодателя до 24 часа след
издаването му от болничното заведение.
Чл.40. При ползване на болнични или при необходимост от ползване
на друг вид отпуск, по време на разрешен платен годишен отпуск,
служителя подава молба до Директора за промяна на заповедта и ползване
на остатъка.Остатъкът се ползва само след издадена от Директора нова
заповед.
ГЛАВА ПЕТА - ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА
Чл. 41. Работниците в ДГ 42 са длъжни да изпълняват поетите от
тях трудови задължения и да спазват трудовата дисциплина,
регламентирана в Кодекса на труда, в нормативните актове по неговото
прилагане и в настоящия правилник.
Чл. 42. Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на
виновно неизпълнение на трудовите задължения на работника, за което на
нарушителя се налага дисциплинарно наказание.
Чл. 43. Нарушения на трудовата дисциплина са:
1. закъснение, преждевременно напускане на работното място,
неявяване на работа и неуплътняване на работното време;
2. явяване на работника в състояние, което възпрепятства
изпълнението на неговите трудовите задължения и на възложените му
задачи;
3. неизпълнение на възложените на работещия ангажименти;
4. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на
труд, на техническите и технологични правила, на правилата за
безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и на всички
вътрешни правила, действащи в ДГ 42.
5. неизпълнение на дадените от работодателя задължителни
указания и нареждания;
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6. неспазване на инструкциите и указанията относно начина на
съхранение и експлоатация на имуществото на работодателя, до което
работниците имат достъп;
7. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име и престижа
на ДГ 42, както и всяка форма на разпространение на поверителни
сведения, отнасящи се до работодателя;
8. произвеждане на некачествена продукция по вина на работника;
9. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на
суровини, материали, енергия и други средства;
10. неизпълнение на други трудови задължения и издадени от
Директора заповеди.
Чл. 44. (1) Контролът по спазването на трудовата дисциплина се
осъществява от Директора.
(2) Дисциплинарните наказания се налагат на работниците с
мотивирана заповед, издадена от Директора, която задължително
съдържа името на нарушителя, вида на нарушението, времето на
извършването му и основанието за налагане на дисциплинарното
наказание.
Чл. 45 (1) При определянето на вида на дисциплинарното наказание
се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е
извършено, както и поведението на нарушителя.
(2) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да
бъде наложено само едно наказание.
Чл. 46. Преди да пристъпи към налагане на дисциплинарно
наказание, работодателят е длъжен да изслуша работника или да приеме
писмените му обяснения за случилото се, както и да събере и да оцени
посочените от него доказателства.
Чл. 47. (1) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на
работника срещу подпис, като върху нея се отбелязва датата на
връчването. В случай че не може да бъде връчена лично на нарушителя,
заповедта се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на
домашния му адрес.
(2) Дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на
връчване на заповедта, съответно от деня на нейното получаване, когато е
изпратена по пощата с писмо с обратна разписка.
Чл. 48. Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. дисциплинарно уволнение.
Чл. 49. Дисциплинарно уволнение може да бъде наложено при:
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1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един
календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни
без основание;
3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване
на поверителни за него сведения;
5. други тежки нарушения на трудовата дисциплина.
Чл. 50. В случай на налагащо се отсъствие в работно време или при
необходимост от по-ранно приключване на работния ден, работникът е
длъжен предварително писмено да уведоми директора или заместващия
го служител за това обстоятелство и да получи неговото писмено
разрешение.
Чл. 51. (1) Работодателят може временно да отстрани от работа
работник, който се явява на работното си място в състояние, което не му
позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през
работно време алкохол или друго упойващо вещество. Отстраняването е в
сила, докато работникът не възстанови годността си да изпълнява
възложените му трудови функции.
(2) През времето, докато трае отстраняването, работникът не
получава трудово възнаграждение.
ГЛАВА ШЕСТА - ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Раздел І. Имуществена отговорност
Чл. 52. Работникът отговаря имуществено за вреда, която е причинил на
работодателя поради небрежност при или по повод изпълнението на трудовите
си задължения. Размерът и редът за осъществяване на тази отговорност се
определят съгласно разпоредбите на действащото трудово законодателство.
Чл. 53. Имуществената отговорност на работника се прилага независимо
от дисциплинарната, административно наказателната и наказателната
отговорност за същото деяние.
Чл. 54. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на
престъпление или която е причинена не при или по повод на
изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя
според гражданското законодателство.
Раздел ІІ. Други видове обезщетения
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Чл.55. Други видове обезщетения се изплащат на директора, педагогическия,
административния и помощния персонал при спазване на глава XI ,раздел III
на КТ.
ГЛАВА СЕДМА - ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл.56. Учителите имат право на участие в квалификационни форми, на
професионално развитие и методически изяви.
Чл. 57.Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация се
подписва между директора и членовете на педагогическия и непедагогическия
персонал на основание чл.234 от КТ.
ГЛАВА ОСМА - ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл.58.Трудовите възнаграждения на служителите в ДГ се изплащат на
основание действащата нормативна уредба и се разпределят съгласно
Вътрешните правила за работната заплата в ДГ 42.
ГЛАВА ДЕВЕТА - БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл.59.Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в ДГ 42 се
осъществява съгласно разработен и утвърден Правилник за осигуряване на
безопасни условия на възшитание,обучение и труд .
ГЛАВА ДЕСЕТА - СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.60. Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя и са регламентирани
в КТД , като начинът за използване и разпределяне на средствата за СБКО се
определя с решение на общото събрание на педагогическия и
непедагогическия персонал за срок от една календарна година .
Чл.61. Работно облекло на непедагогическия персонал в ДГ 42 се осигуряват
съгласно КТД на браншово ниво ,като облеклото се дава в натура и се
заприходява , като инвентар на детското заведение.
1. Срока на износване се определя на 12 месеца.
2. При напускане на работа служителите са длъжни да върнат полученото
работно облекло.
3. На педагогическият персонал се осигуряват средства за представително
облекло , съгласно действащата нормативна уредба и КТД.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО
ПРАВООТНОШЕНИЕ
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Чл.65 . Прекратяване на трудовия договор се извършва при спазване
разпоредбите на Кодекса на труда.
Чл.66. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на
директора и се връчва лично на служителя заедно с трудовата книжка , в която
се вписва основание и дата на прекратяване на трудовото правоотношение ,
съгласно КТ.
Чл.67. Парични обезщетения при прекратяване на трудово
правоотношение се изплащат при спазване на законовите разпоредби на КТ и
КТД на ниво СО.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА – ДОКУМЕНТИ
Раздел І. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в
личните трудови досиета на служителите
Чл.68. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в
личните трудови досиета на служителите се осъществява от Директор и ЕЧР
в съответствие със ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и
Инструкция за обрабтване на личните данни и защитата им от незаконни
форми на обработване в регистър „Лица,които получават възнаграждения“
воден в ДГ 42.
Раздел ІІ. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в
щатното разписание.
Чл.69. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в
щатното разписание се осъществява от Директор, главен счетоводител и ЕЧР.
Раздел ІІІ. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в
здравните досиета на служителите.
Чл.70. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в
здравните досиета на служителите се осъществява от Служба по трудова
медицина , с която детското заведение има сключен договор.
Раздел ІV. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в
регистъра на трудовите злополуки.
Чл.71. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в
регистъра на трудовите злополуки се осъществява от Директор и ЕЧР.
Раздел V. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни на
децата.
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Правилник за вътрешния трудов ред

Чл.72.Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни на
децата се осъществява от Директор ,зам.директор, ЕЧР, мед.сестри в детска
градина и мед.сестри в детска ясла и учители по групи.
1. Всички лични данни се съхраняват в помещения , които се заключват,
като се подреждат в заключващи се шкафове.
Чл.73. Всеки служител събиращ, обработващ и съхраняващ лични данни
е длъжен да познава и спазва действащата нормативна уредба за защита на
личните данни.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. ПРАВИЛНИКЪТ се изработва в съответствие с чл. 181 от КТ и е приет на
заседание на ПС на 27.03.2018 г и отменя действащият до момента Правилник.
& 2. Предложения за допълнения и изменения на този ПРАВИЛНИК се
обсъждат и приемат на заседание на ПС.
& 3. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които регламентира
неуредени с този ПРАВИЛНИК или други нормативни актове въпроси.
& 4. Директорът може да отменя издадени от него или подчинените му
заповеди, поради отпадане на основанието на което са издадени, причината за
издаването им или по други съображения.
За нарушаване на ПРАВИЛНИКА се налагат административни
наказания,съгласно чл. 188 от КТ.
Директор Г.Георгиева ................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗЛИЗАНИЯТА ПРЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДГ 42 С РАЗРЕШЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА/ЗАМ.ДИРЕКТОРА. (
ЧЛ.20,АЛ.12 ОТ ПВТР)
РЕГИСТЪРА СЕ ПОДПИСВА ОТ ЛИЦЕТО РАЗРЕШИЛО ИЗЛИЗАНЕТО И ОТ ЕЧР ПРИ
ВРЪЩАНЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ, ЧАСА НА ВРЪЩАНЕ СЕ ВПИСВА ОТ ЕЧР.
ДАТА

ИМЕ И

РАЗРЕШИЛ ЧАС НА

ФАМИЛИЯ

ПОДПИС

ЧАС НА

НАПУСКАНЕ ВРЪЩАНЕ

Документ в съответствие с ISO 9001:2015
СУК разработена в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.
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