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ЗАПОВЕД
№................./.................
На основание чл. 258 от ЗПУО, във връзка с чл.32 от Наредба №15/22.07.2019 г.
на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти и в изпълнение на заповед № РД 095906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на
Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование.
УТВЪРЖДАВАМ
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ГРУПИТЕ
1. В детската градина се държим добре един с друг, затова не се бутаме, не се
хапем, не се щипем и не се скубем.
2. В детската градина играчките и материалите са на всички деца, ето защо си
ги споделяме, като играем заедно, изчакваме реда си и се обръщаме с молба
към другия, за да ни сподели играчката/материала.
3. Държим се учтиво един с друг, като се изслушваме без да се прекъсваме,
когато някой от нас говори.
4. В стаята ходим вместо да тичаме. Ако искаме да тичаме, го правим, когато
сме навън.
5. Столчетата в стаята използваме, за да седим на тях, вместо да се катерим.
Можем да се катерим, когато сме на детската площадка.
6. Когато разговаряме помежду си, използваме вълшебните думи „благодаря“,
„моля“ и „заповядай“.
7. Когато не можем да се разберем с някое друго дете, се обръщаме за помощ
към възрастен.
8. Когато е време да мием ръцете си и да използваме банята, се подреждаме
един зад друг и изчакваме реда си.
9. По време на кръг и занимания изслушваме учителя, като пазим тишина.
Изчакваме реда си и учителят да ни посочи, за да зададем въпрос или да
вземем участие.
10.Играем на игрите и следваме заниманията, които нашият учител ни е
посочил.
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11.Когато нямаме желание да играем, да участваме в занимание или да се
храним, оставаме на мястото си без да пречим на другите деца в групата и
да напускаме пределите на стаята.
12.След всяка наша дейност прибираме материалите/играчките/игрите на
определеното за това място.
13.Когато не искаме да следваме правилата, учителят ще ни даде избор – или
да променим поведението си, или да изчакаме няколко минути на столче в
стаята, като при втората възможност губим временно правото си да играем,
да учим и да се забавляваме.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички работещи в детската
градина срещу подпис за сведение и изпълнение.
Гергана Евлогиева
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