
ГРАФИК ЗА СУТРЕШЕН ПРИЕМ НА ДЕЦАТА  

В ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ“ ЗА 2022-2023 г. 

 
ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА В УСЛОВИЯ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА 

ОБСТАНОВКА СРЕЩУ COVID 

 

№ Група Ориентировъчен 

часови график за 

прием на деца 

1. I „a“  „Цветя“ от 08.00 ч. до 08.30 ч. 

2. I „б“ „Веселите мечета“ (филиал) от 07.00 ч. до 08.30 ч. 

3. II   „Калинки“  от 08.00 ч. до 08.30 ч. 

4. III а „Лъвчета“ от 07.30 ч. до 08.00 ч. 

5. III б „Мечо Пух“ от 07.30 ч. до 08.00 ч. 

6. IV „а“ „Сладуранчета“ от 07.00 ч. до 07.30 ч. 

7. IV „б“ „Слънчице“ от 07.00 ч. до 07.30 ч. 

 

Забележка: Графикът е разработен с цел спазване на дистанция и 

недопускане на струпването на хора. При необходимост се 

използват двата входа на ДГ. 

При невъзможност на родителите да спазят ориентировъчния 

график, се допуска приемане на децата и в друг часови диапазон 

от 07.00 ч. до 08.30 ч. 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ЗА ВЗЕМАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ“ 

ЗА 2022-2023 г. 

 
ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА В УСЛОВИЯ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА 

ОБСТАНОВКА СРЕЩУ COVID 

 

№ Група Ориентировъчен 

часови график за 

прием на деца 

1. I „a“  „Цветя“ от 16.30 ч. до 17.00 ч. 

2. I „б“ „Веселите мечета“ (филиал) от 16.30 ч. до 19.00 ч. 

3. II   „Калинки“  от 16.30 ч. до 17.00 ч. 

4. III а „Лъвчета“ от 17.00 ч. до 17.30 ч. 

5. III б „Мечо Пух“ от 17.00 ч. до 17.30 ч. 

6. IV „а“ „Сладуранчета“ от 17.30 ч. до 19.00 ч. 

7. IV „б“ „Слънчице“ от 17.30 ч. до 19.00 ч. 

 

Забележка: Графикът е разработен с цел спазване на дистанция и 

недопускане на струпването на хора. При необходимост се 

използват двата входа на ДГ. 

При невъзможност на родителите да спазят ориентировъчния 

график, вземат детето си в удобно за тях време, като информират 

за това предварително учителките на групата. 

 


