
 
 

              ДЕТСКА  ГРАДИНА  “ВЯРА”  ПЛОВДИВ     РАЙОН “ЮЖЕН” 

                ул. “Димитър Талев “ № 59  032 69 27 37 

         e-mail: vyara@dg.plovdiv.bg  

 

 

 

 

 

Прием от 7:00 часа до 8:30 часа. 
Изпращане от 16:00 часа до 19:00 часа 

 

 

II- група    Родителите и децата влизат в двора на ДГ откъм    ДАИКС  отправят се 

към входа на своята група, като спазват отстояние - 1,5  м. един от друг. Детето се 

предава на приемащия го служител. 

Когато атмосферните условия позволяват, децата се приемат и изпращат  на двора. 

Родителите им влизат от същия вход на двора, отправят се към площадките за игра 

като спазват препоръчаното отстояние и изчакват на обозначената маркировка. 

 

ІII –б /5-годишни/ Родителите и децата влизат в двора на ДГ откъм  ДАИКС  

отправят се към входа на своята група, като спазват отстояние – 1,5 м. един от 

друг. Детето се предава на приемащия го служител. 

Когато атмосферните условия позволяват, децата се приемат и изпращат  на двора. 

Родителите им влизат от същия вход на двора, отправят се към площадките за игра 

като спазват препоръчаното отстояние и изчакват на обозначената маркировка. 

 

IV-а /6-годишни/ Родителите и децата влизат в двора на ДГ откъм ул.“Димитър 

Талев“ отправят се към входа на своята група, като спазват отстояние - 1,5 м. 

един от друг. Детето се предава на приемащия го служител. 

Когато атмосферните условия позволяват, децата се приемат и изпращат  на двора. 

Родителите им влизат от същия вход на двора, отправят се към площадките за игра 

като спазват препоръчаното отстояние и изчакват на обозначената маркировка. 
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IV-б/6-годишни/ Родителите и децата влизат в двора на ДГ откъм                           

ул. “Димитър Талев“  отправят се към входа на своята група, като спазват 

отстояние - 1,5  м. един от друг. Детето се предава на приемащия го служител. 

Когато атмосферните условия позволяват, децата се приемат и изпращат  на двора. 

Родителите им влизат от същия вход на двора, отправят се към площадките за игра 

като спазват препоръчаното отстояние и изчакват на обозначената маркировка 

 

I- група  Родителите и децата влизат в двора на ДГ откъм ул.“Димитър Талев“ 

отправят се към входа на своята група, като спазват отстояние - 1,5  м. един от 

друг. Детето се предава на приемащия го служител. 

Когато атмосферните условия позволяват, децата се приемат и изпращат  на двора. 

Родителите им влизат от същия вход на двора, отправят се към площадките за игра 

като спазват препоръчаното отстояние и изчакват на обозначената маркировка. 

 

 

 

При приема на детето се прави  оценка на здравословното състояние и 

при съмнение родителите и детето се изпращат за консултация с мед. 

специалист  Теодора Гошева . 

 

Когато децата са на двора родителите им изчакват на обозначената 

маркировка, без да влизат на  площадките за игра. 
 

 

Мариана  

Директор ДГ „Ралица“ 

 

 

 


