ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ПРАВИЛА
ЗА П
ПОСТЪПВА
АНЕ В ЦЕЛ
ЛОДНЕВН
НА ДЕТСК
КА ГРАДИНА № 5 „„МЕЧО ПУ
УХ“ –
МЕСТА СЪС
С СПЕЦ
ЦИАЛЕН РЕЖИМ НА
А ПРИЕМ

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИ
И ПОЛОЖЕНИЯ
Във всяка от четиритте групи наа ЦДГ №5 „Мечо Пух“, изграддена по Пр
роект за
социално включваане на МТС
СП, ще се п риемат 30
0% и повече деца в рииск от общ
щия брой
(100): д
деца с уврееждания, деца
д
със СО
ОП и/или хронични за
аболяванияя, деца ‐ сираци и
полусир
раци, децаа с неизвесттен родитеел, деца от уязвими об
бщности ‐ рромски етн
нос.
ЗЗа тези дец
ца не се пр
рилага при емът чрез електронно класиранне. В тази група
г
се
включвват децата от целия град, без оглед на района по местожиивеене, от всички
възрасттови групи.. Родителите подаватт заявление на място
о в самата д
детска град
дина.
Всички дееца в риск и родиттелите им
м ще мога
ат да поллзват услугите на
с намира в непосредствена бл
лизост до Ц
ЦДГ №5 Ме
ечо Пух,
Общносстния центтър, който се
където ще работят медиц
цински спеециалисти по разли
ични напраавления, както
к
и
социални работни
ици.
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РАЗДЕЛ 2
УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ
1.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1.1. Заявителят (родител или официален настойник) и детето да са с настоящ
адрес в община Стара Загора
1.2. Детето, за което се подава заявление да е навършило или да навършва
минимум 3 години (36 месеца) в годината на подаване на заявление.
1.3. Максималната възраст за кандидатстване е 7 години (84 месеца)
навършени в месеца на подаване на заявлението.
2.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ
а) Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
б) Лична карта на заявителя, записващ детето за удостоверяване.
в) Заявление за прием по образец.

3.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ПРИЕМ
а) Деца с увреждания:
‐ решение на ТЕЛК ‐ копие и оригинал за сверяване.
б) Деца със специални образователни потребности
заболявания:
‐ решение на ТЕЛК ‐ копие и оригинал за сверяване.

и/или

хронични

в) Деца‐сираци:
‐ Актовете за смърт на родителите ‐ копия и оригинали за сверяване.
г) Деца‐полусираци:
‐ Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
д) Деца с неизвестен родител
‐ Удостоверение за раждане на детето.
е) Деца от уязвими общности‐ромски етнос.
‐ Документ от Агенция за Социално Подпомагане (АСП), че родителите
получават социални помощи.

2

