
 

            ЦЕЛОДНЕВНА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 12 „ПИНОКИО” – ВАРНА 

         кв.”Аспарухово”, к-с”Дружба” , тел:370-697,pinokio_50@abv.bg 
 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

 

        ЦДГ № 12 „Пинокио" функционира с работен цикъл от 06.00 часа 19.00 часа  

от понеделник до петък включително. Работното време в ДЗ е с фиксирани 

граници за категориите  служители  съгласно чл.136 т.1 и т.З от КТ както 

следва : 

АДМИНИСТРАЦИЯ : 

I. ДИРЕКТОР          Понеделник     - от 07.30 до 16.00 часа 

Вторник  - от 08.00 до 16.30 часа 

Сряда  - от 08.00 до 16.30 часа 

Четвъртък  - от 08.00 до 16.30 часа 

 Петък                 - от 07.30 до 16.00 часа 
 

      Приемни Дни          Понеделник     - от 08.00 до 10.00 часа 

                                           Четвъртък      - от 08.00 до 10.00 часа 

      Почивка        - от 12.00 до 12.30 часа. 

       II .ЗАС                     От понеделник до петък -  от 08.00 до 16.30 часа  

                                       От 1-во до 10-то число на всеки месец - 07.30 до 16.00 часа 

      Приемно време:    понеделник и сряда   от 9,00 до 10.00 часа 

                                        сряда и петък             от 15,00 до 16.00 часа 

       Почивка                                                      от 12.00 до 12.30часа 
   

      III.ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ   От понеделник до петък от  7.30 до 11.30 часа 
 

      IV. ТЕХН.ИЗПЪЛНИТЕЛ   От понеделник до петък от  08.00 до 16.30 часа 

Почивка                                        от 12.00 до 12.30 часа 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

        V. УЧИТЕЛИ:       I-ва смяна - от 07.00 до 13.30 часа 

             Почивка            от 10.30 до 11.00 часа 
             II- ра   смяна - от 12.30 до 18.30  часа 
             Дежурна група  до 19.00 часа 
             Приемно време : понеделник,сряда и петък             от 7. 30  до 8 .00 часа 
                                               четвъртък и вторник                    от 17.30 до 18.00 часа 



НЕПEДАГОГИЧЕСКИ  ПЕРСОНАЛ 

      VI . ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИ ;   I смяна -    от 06.00  до  14.30 часа   
                                                                       II смяна -  от 10.30 ч. до 19.00 часа 

      VII.  ХОЛОВА      понеделник до петък                     от 08.00 до  16.30 часа  
       Почивка                                                                       от 13.00  до 13.30 часа 

 

      VIII  ОГНЯРИ – през отоплителния период от 15.ноември до 15 април  

при температури до 10 градуса                                        от 07.00  до 15.30 часа 

       Почивка                                                                      от 12.00  до 12.30 часа 
при температури под 10 градуса                       I   смяна от 06.00 до 14.30  часа  

        Почивка                                                                      от 12.00 до 12.30 часа 
                                                                                II смяна  от 8.00  до 16.30 часа 

        Почивка                                                                      от 12.30 до 13.00 часа 

През неотоплителния сезон от 16 април  до 14 ноември  
                                    понеделник до петък                          от 08.00 до  16.30 часа  

       Почивка                                                                от 13.00  до 13.30 часа   

 

IX. РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА   
                               понеделник до петък                        от 07.00 до 15.30 часа  
   Почивка                                                                  от 12.00 до 12.30 часа 

 

X. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  

                          понеделник до петък                     от 07.30 до 16.00 часа 

Приемно време                                                         от 07.30 до 08.30 часа. 
Почивка                                                                           от 13.00 до 13.30 часа 

 

      XI. ЛЕКАР          понеделник и петък                   от 7. 30  до 8 .30 часа 

           
 

 

 

 

 

 

 

                                                               Директор :  

                                                                                                 /Т.Иванова/ 
 


