ПРАВИЛА
за работа на експертната комисия, назначена съгласно чл. 67 от
Закона за предучилищното и училищното образование за преминаване
на деца в самостоятелна организация

Настоящите Правила са разработени на основание чл. 67 ал. 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, чл.18 от
Наредба №5/2016г. за предучилищното образование и чл. 21 от Правилника
за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
/ПУФРУО/.
На основание чл. 12, ал. 2 и чл. 67, ал.2 от Закона за предучилищното и
училищното образование, самостоятелната организация се организира за
деца след решение на експертна комисия, създадена към регионалното
управление на образованието.

Ред за осъществяване на процедурата и необходими документи
за преминаване на деца в самостоятелна организация през
учебната 2020/2021 г.
1. При изразено желание на родителите се подава заявление по образец до
директора на съответната детска градина от 1-во до 5-то число всеки
месец. Към заявлението се прилагат следните документи:
1.1 декларация, съдържаща данни за детето и родителите –трите имена,
ЕГН, постоянен и настоящ адрес;
1.2 декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с
възрастовите особености;
1.3 списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала;
2. Директорът на съответната детска градина, внася в РУО – Бургас
постъпилите заявления на родители за обучение на деца в самостоятелна
организация с приложените към тях документи.
II.
Дейност на експертната комисия
1. В двуседмичен срок от постъпване на заявлението в РУО – Бургас,
комисията провежда заседание, на което разглежда всяко постъпило
заявление и след оценка на приложените към него документи се
произнася с решение.
I.

2. Решението на комисията се отразява в протокол, като с доклад
председателят на експертната комисия предлага на началника на РУО –
Бургас да одобри или да откаже включването на детето в самостоятелна
организация.
3. В тридневен срок от получаване на доклада, началникът на РУО – Бургас
се произнася със заповед, за одобряване или отказ за включване на
детето в самостоятелна организация.
III. Основания за отказ
Със свое решение експертната комисия отказва преминаване в
самостоятелна организация, когато:
1. родителят не е представил някой от изискваните документи.
2. не е доказано наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с
възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на
детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве
и благополучие.

