
Присъствени статуси

Нанасяне на присъствен статус

Системата автоматично попълва присъствени статуси за всички деца за деня. Вие
можете да редактирате статусите само на отсъстващите деца или дори да
премахнете статус. Веднъж нанесен и запазен, присъственият статус на всяко дете
може да бъде променен, стига периодът да е отключен.

Стъпка 1: Влезте в меню „Присъствия“ и изберете „Нанеси отсъствия“. Отваря се
месечният присъствен списък на избраната група.
(За смяна на месец, група или избиране на конкретно дете – използвайте филтрите.)

Стъпка 2: Изберете с клик статуса, който искате да нанесете от списък с
присъствени статуси. (Вижте долу значението на всеки статус.)

Стъпка 3: Открийте детето, чийто статус искате да промените в списъка. Засечете
датата, за която ще правите промяната по таблицата.

Стъпка 4: Кликнете в кутийката с вече нанесен статус, за да попълните
новоизбрания.
Забележка! Промените се запазват автоматично.

Присъствени статуси – кога какъв статус да използваме?

Присъствие (П) – Отбелязва, че детето присъства целодневно на детска градина.

Неизвинено отсъствие (НО) – Отбелязва отсъствие без извинителна причина. При
определен брой неизвинени отсъствия, детските надбавки за детето се прекратяват.

Отсъствие с медицинска бележка (МБ) – Извинено отсъствие по медицински
причини, за което е предоставена медицинска бележка.

Отсъствие по семейни причини (СП) – Извинено отсъствие с предварително
подадена молба от родител. (За трета и четвърта ПГ групи, разрешеният брои за
тези отсъствия е 10 на дете. Системата НЕ заключва възможността за нанасяне на
повече от 10 такива статуса. Можете да следите броя от “Справки”.)



Премахване на статус – За да занулите полето с вече нанесен статус, изберете този
бутон и нанесете.

Служебно извинено (С) – Ако отсъствието е служебно извинено.

Ваканция (В) – Извинено отсъствие на децата, записани за задължително
предучилищно образование, което е допустимо за времето на ваканциите,
определени в училищното образование за съответната година със заповед на
министъра на образованието и науката. Чл. 10. (3) от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г.
за предучилищното образование (акт. 15.02.2022 г.)

Под карантина (ПК) – Дете от групата или цялата група може да бъде поставена под
карантина заради COVID19 или шарка. При такива ситуации, моля използвайте
този статус – отсъствията са извинени.

Платено отсъствие с медицинска бележка (МБП) – Извинено отсъствие, по
медицински причини, което се заплаща от родителя (за тези дни се начислява
такса). Този статус на този етап не се използва.

Червена зона (ЧЗ) – Ако областта е в червена зона заради COVID19, то всеки
родител има право чрез подаване на заявление към директора, да не води своето
дете на детска градина. При такива ситуации, моля използвайте този статус –
отсъствията са извинени.

Работа в специализиран център (РСЦ) – Ако детето отсъства в детската градина,
защото с него се работи в специализиран център. При такива ситуации, моля
използвайте този статус – отсъствията са извинени.

Почасово (1 ч.) (2 ч.) (3 ч.)

Забележка! Всеки нанесен статус може да бъде редактиран.

Например: Ако детето отсъства, а Вие не знаете причината, отбележете статус
„Неизвинено отсъствие“. Ако на по-късен етап получите, например, медицинска
бележка, можете да промените статуса на „Отсъствие с медицинска бележка“.

https://mon.bg/upload/29678/nrdb5-2016_PreducilisnotoObr_izm11022022.pdf
https://mon.bg/upload/29678/nrdb5-2016_PreducilisnotoObr_izm11022022.pdf

