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УТВЪРДИЛ:… …………………. 
Директор на ДГ №43 /Ж.Хинтоларска/  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ДЕН  

В ДГ 43 „ПИНОКИО“ 

 
1. Детското заведение работи през цялата година на петдневна работна седмица от 06,00 

ч.- с деца от 7,00ч. до 19,00 часа. 

При обявяване на някои от почивните дни за работни,  детската градина   изпълнява 

решенията на МС. 

2. Работното време на работещите в детската градина е както следва: 

 

 

 

Длъжност Работни дни Работно време 

Директор 1.Понеделник,Вторник,Сряда, 

Петък   

2. Четвъртък 

3.Приемни дни- Понеделник,    

Четвъртък  

4.Почивка 

от 8,00ч. - до 16,30ч. 

 

от  9.00ч.-до  17.30ч. 

от 8.00ч.-до 10.00ч. и 

от 15.00ч. - до17.00ч. 

от12.00-до 12.30ч. 

Учители на групи 1. Първа смяна 

 

2. Втора смяна 

от 7,00 ч. - до 13,30 ч. 

почивка от 10,30 до 11,00 ч. 

от 12,30 ч. - до 18,30 ч. 

функционална почивка от 

15,00 ч. до 15,15 ч. 

Учител по музика  Понеделник –петък  от 8,00 ч. - до 14,30 ч. 

почивка от 10,30 до 11,00 ч 

Помощник-

възпитатели 

1. Първа смяна  

2. Втора смяна 

3. Редовна смяна 

 Почивка  

 

от 6,00 ч. - до 14,30 ч. 

от 10,30 ч. - до 19,00 ч. 

от 8,00 ч. - до 16,30 ч. 

от 13.00 ч.-до 13.30ч. 

Помощник на учителя Понеделник –петък от 8,00 ч. - до 16,30 ч. 

12,30 ч. до 13,00 ч. 

 

Медицинска сестра  Понеделник до петък 

Почивка  

от 6,45 ч. - до 15,15 ч. 

12,30 ч. до 13,00 ч. 

ЗАС Понеделник до петък 

 

Почивка  

от 8,00 ч. - до 16,30 ч. 

от 1-во до 10-то число на 

месеца - от 7,30 ч. - до 16,00 

ч. 

от 12,00 ч. до 12,30 ч. 

 

Главен Счетоводител  Понеделник до петък От 7.30 до 11.30 ч. 

 



Огняр 1.През зимния период  

Първа смяна 

Почивка 

Втора смяна  

Почивка  

2. През летния период 

Почивка  

 

от 6,00 ч. - до 14,30 ч. 

от 12,00 ч. до 12,30 ч. 

от 8,00 ч. до  16,30 ч. 

от 12,30 ч. до 13,00 ч 

от 7,00 ч. - до 15,30 ч. 

12 ,00 ч. до 12,30 ч. 

Работник поддръжка  Понеделник до петък 

Почивка  

от 7,00 ч. - до 15,30 ч. 

12,00 ч. до 12,30 ч. 

3. С цел постигане на устойчива работоспособност и здравословна работна среда, 

служителите ползват допълнително физиологични  почивки в рамките на работни ден, 

както следва :   

 

 1. Директор, ЗАС, Гл. счетоводител: 

 - две почивки по 5 минути в работното време до  почивката за хранене 

 - три почивки с продължителност по 5 минути,  в работното време след почивката за 

хранене       

 2. Учители (6-часова работа с деца, при редуване на занимания с време за игри): 

 - три  почивки  по 5 минути, равномерно разпределени във времето 1.5-2 часа след 

началото на смяната; 

          3. Помощник възпитатели, Огняр, Работник поддръжка: 

 - една почивка от  10 минути в работното време до почивката за хранене  

 - една почивка от  15 минути,  в работното време след почивката за хранене 

 

4. Предаването на смените е задължително и се извършва, както следва:  

УЧИТЕЛИ : В интервала между 12.30 - 13.30 часа. В случай , че смяната закъснее 

учителката от първа смяна се задължава да уведоми Директора.  

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ се задължават да приемат и предават смяната като се 

запознаят със всичко свързано със здравето на децата, хигиената, инвентара или 

констатирани нередности по битовата техника. В случаите, когато сменникът не се яви 

на работа задължително се уведомява Директора. 

5. Отчитане и спазване на работното време. 

Ежедневното присъствие на работното място се отразява в присъствена книга Т.Ф. - 76 

която се води от ЗАС. Отчитането се извършва от ЗАС и се отразява при изготвянето на 

месечните заплати. Проверява се ежемесечно от Директора на ДЗ и гл.счетоводител. - 

Периодично Директорът прави проверка по спазването на работното време и отчита 

констатираните нарушения. 

 -Спазването на работното време е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за всички работници и служители 

в ДГ № 43 Пинокио . 


