
ДГ№1“СВЕТУЛКА“ ГР.ВАРНА УЛ.“ПАРИЖКА КОМУНА“№25 

График за приемане и изпращане на децата в условия на противоепидемична 

обстановка при COVID-19 

За периода от 15.09.2020г. до отмяна на противоепидемичните мерки 

За децата в основна сграда и корпус на ул.“Парижка комуна“ 

При спокойно време: 

1. Децата и родителите влизат в и излизат от двора на ДГ№1, през трите 

вход/изхода, както следва: 

- През входа на ул.“Хараламби Ангелов“ се приемат децата от групи: 

=II гр. „Пчеличка“ 7,15ч. до 7,45ч.;         изпращат се от 16,30ч. до 17,00ч. 

=I гр.„Щурче“ от 7,45ч. до 8,15ч.;              изпращат се от 17,00ч. до 17,30ч. 

=IV гр.„Звънче“ от 8,15ч. до 8,40ч.  изпращат се от 17,30ч. до 18,15ч. 

- През централен вход на ул.“Парижка комуна“ се приемат децата от групи:  

= IV гр “Звездичка“ от 7,30ч. до 8,00ч.;   изпращат се от 17,00ч. до17,30ч. 

= IV гр „Мечо Пух“ от 8,00 до 8,45ч.;  изпращат се от 17,30ч. до 18.00ч. 

- През вход на ул.“Никола Кънев“ се приемат децата от групи;  

=III гр.„Захарно петле“ от 7,15ч. до 7.45ч.; изпращат се от 16,30ч. до 17,00ч. 

= III гр „Делфинче“ от 7,45ч. до 8,15ч.;  изпращат се от 17,00ч. до 17,30ч.  

=II гр.„Теменужка“ от 8,15ч. до 8,40ч.  изпращат се от 17,30 до 18,15ч. 

При неспазване на графика, родителите и децата ще изчакват реда си при спазване 

на необходимата дистанция от 2м. 

2.  Приемането на деца ще се осъществява след: 

-  задължителен филтър и преценка от медицинско лице в двора на ДГ1 – мерене 

на температура с личен или служебен термометър на място само при първо идване; 

-  попълнени информирано съгласие и заявление от родителя при първо 

идване. 

3. Децата се приемат  в и издават от площадките на определените с табела места 

на групите, както следва: 

Площадка №1 (до ул.“Никола Кънев“) – групи: „Захарно петле“, „Делфинче“ и 

„Теменужка“; 

Площадка №2 (средна) – групи: „Мечо Пух“ и „Звездичка“; 

Площадка №3 (до ул.“Хараламби Ангелов“) – групи „Пчеличка“, „Щурче“ и 

„Звънче“. 

 

 

При дъждовно и ветровито време: 
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1.Спазва се изготвения вече график, като децата се приемат и издават на входа на 

сградата от персонал на детската градина. 

 

За децата от група „Слънчице“ – филиал на ул.“Ф.Ж.Кюри“№ 51 

1.  Приемането на деца ще се осъществява след: 

-  задължителен филтър и преценка от медицинско лице или учител в групата на 

входа на групата – мерене на температура с личен или служебен термометър на 

място само при първо идване; 

-  попълнени информирано съгласие и заявление от родителя при първо 

идване. 

2. Групата работи със работното време на ДГ№1 и график без промяна. 

 

Приемане и изпращане на деца се осъществява при стриктно спазване 

напротивоепидемичните мерки! 

 


