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ОБЩИНА ПЛОВДИВ- РАЙОН „ЗАПАДЕН"
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р. Пловдив, ул. „Орфей" №12, тел. 0Р34202492, www.dgeliia.com; e-mail: elica@dfi.plovdiv.bg

11рограмага за превенция на ранното напускане па детската градина за учебната 
2020 2021 година е разработена в еъотвезетвпе е рамкови европейски и национални 
докамешп. определящи приоритети на раавнтие и е съобразена е цели в сферата па 
пред\ чплпщното образование.
Тя е основен инструмент за планиране на дейности за аадържане на децата в детската 
градина. Програмата е създадена на основат.е чл. 263. ал.1. т. 8 от Закопа аа 
предечилпщпото и училищното оорааование и е в съответствие с целите, залегнали в 
националните политики по превенция на ранното напускане па образователната система 
и комплекса oi мерки па правителството в областта на образованието и 
соцпадпо-пкопомпчсското разви тис.
В (. ’ I pa I ci пя I а за намаляване дела па преждевременно напуснали те образователната 
система (2013 - 2020) преждевременното напускане е дефинирано като сложно явление, 
к о с т  оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и 
благосъстояппст па техните семейства, върху възможностите за развитие на техните 
о б щ н о с т  п върх\ ц ял о с т н о т о  социално-икономическо развитие па една страна в 
средносрочсп и дългосрочен план. Преждевременното напускане па образователната 
система води до нарастване па рисковете oi социално изключване, застрашава 
cm vpnoci та и стабилността па обществото и е предпоставка аа влошаване па качеството 
па ЖИВ01 па eeiannioio и па следващите поколения. Здравният статус и достъпът до 
ресурси и услуги, конто мотат да осигурят по- добър стандарт и продължителност на 
живо!а в добро здраве п благосъстояние, са в пряка зависимос т от получената по-висока 
степен па образование.

1. ОСНОВНИ ДКЦЮП И ИЛ ПРОГРАМА ТА

I Ipoi рамата акцен i ира вьрху:

1.1. Мерки, свързани е превенцията на риска oi отпадане oi детска градина.

1.2. Обмен на добри и рабо тещи практики между заинтересованите с трани в едно със 
засилена информационна дейност за популяризиране ползите oi образование.

1.3. Усъвършенстване па системата за събиране па постоянна и надеждна информация за 
движението па децата.

2. ПРИЧИНИ ЗА ПРРЖДТВРТМРПИОТО НАПУСКАШ . ПА ДРЦЛ ОТ Д1'.ТОКАТА 
ГРАДИНА:

2.1. Икономически причини - Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен 
стандарт и бедността поставят много деца в условия, водещи до повишен риск oi 
отпадане. И резултат на финансовите и икономически затруднения много деца са 
принудени да помагат па семействата си. което води до нарушаване на участието им в 
учебния процес. Голям е делът па семействата, кон то работят в чужбина, като децата са 
оставени да живеят е баби и дядовци или други роднини, които не контролира! 
ефективно или не насърчават участието на децата в образователната система.
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2.2. Социални причини - Свърша! се е родителска незаинтересованост, противоречия, 
конфликти, напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната 
среда, функционална неграмотност или ниско образование на родителите, непълни 
семейства, деца в риск от извършване на нроi ивообщес! вени прояви, домашно насилие, 
налагането на с троги наказани,..

2.3. Образователни причини Обхващат чшро : кръг проблеми: трудности в усвояването 
па учебнозо съдържание, негативни нагласи па учасшините в образователния процес и 
липсаia па мозивацпя.

2.4. I а hoknjua рнн причини - Нтнокултурното многообразие в съвременната българска 
образователна система се изразява в специфичните етнически, религиозни и езикови 
измерения. Силно действащите вътрешно групови норми и натискът на етнокултурните 
традиции сред уязвими етнически общности и [руни предопределя] специфичните 
причини за преждевременното напускане ма детската градина: отсъствие на познавателна 
мотивация, ниска стенен на готовност за училище, липсва мотивация на родителите за 
получаване на образование от децата им з др.

2.5. Институционални причини. Като закива могаз да се квалифицират недостатъчно 
координирания! подход между различните служби и специалисти на национално, 
регионално, местно и пиво детска градина за справяне с преждевременното напускане; 
недос за зьчно ефективният контрол върху управлението и функционирането на 
полизикизе за обхващане, задържане на децата it образователната система. 
! 1оложителпата промяна па състоянието изисква прилагането па комплексни мерки и 
добра координация между инеззггузцнпе оз няколко различни сектора на всяко ниво на 
управление - национално, регионално, м есто  и ппеззггуцпопадно.

2.6. Причини, свързани със здравния сзазус. В контекста на политиките за развитие на 
приобщаващото образование продължава тенденцията за интегриране на децата със 
специални образователни потребности it образователната система. Тук се включват и 
всички фактори на материалната база, образователната среда, човешки те и финансовите 
ресурси, които не озтоваряз на изискванията за прилагане на принципите на 
приобщаващото образование.

2>. ШЧ ЩИПИ НА ПРОГРАМАТА

3 .1. Всяко дете има право и трябва да има равен достъп до образование.

5.2. Всяко дс те може да учи и да се възползва от предимс тва та, които образованието дава

5.3. Вакоиосъобразиосз - съответствие па цели те и предлагани те мерки със законите и 
подзаконови те нормаз и впи актове.
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3.4. Hi.и вълни лаледно-обраловалелния процес в Д1 НЛШ (А не се доп>ска 
дискриминация. основана на раса. народност, под. етническа принадлежност, социален 
про1п.\од. вероизповедание, общсслвсно положение, увреждане или др\1 статус.

3.3. Вв41 дедите и мнението па доило трябва да бъдал влети предвид при неговото 
\ маеше във в 1,зпплалелно-образовалелпия процес к детската градина.

3.6. Поставяне па високи очаквания. Всеки човек се стреми да постигне това. което се 
очаква oi него. Много често развитието на ромските деца се предопределя от ниските 
очаквания, които околиите (особено учи тели те) имат за тях. Следователно, ла да постигат 
по-добри релудтатп децата и да се ралвиват постоянно, пред л ях трябва да се поставят все 
по-нови и по високи очаквания.

3.7. Детската i радина може да бъде привлекателна ла всяко дете. 4а да бъде детската 
градина привлекателна е необходимо децата, техните родители и местната общност, от 
кояло са часл. да я припознавал като ..своя" инсти туция.

3. К. Д1' ..lull ii [А" представлява благоприятна среда ла всяко едно деле. и е ангажирана с 
живот на местната общност.

3.4. ! 1ролрачпос1 и популяризиране па меркиле и резултатите - значимостта на проблема 
предполага висока слепен па пн<|)ормирапосл па обществото

3.10. Добре opi анилпранал а детска градина е най-спгурнал а гаранция ла привличането, 
ладържанего и успеха на децата. Добре организираната детска градина умее да 
приобщава роди i елите. има ресурси да предлага по-широк снеклър от вълнигателио- 
обраловакмнп вълможности и прилага модерни и пноваллизни педагогически методи и 
подходи на работа.

3.11. Усгойчивоел на резултати те - осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие па 
поел in на I ил е резулл а ли.

3.12. Своевременност - осигуряване на навременни адекватни мерки ла неутрализиране 
па рискове от преждевременно напускане на децата от подготвителните групи.

3.13. ()л че тост . мониторинги контрол - постигане на по-висока степен па ефективност.

ъ14. Иновативпосл - свлдаване на нови мерки и подходи за пл»лна интеграция на децата 
ол подгол ви тедниле групи.

4 .  \\\i)\ ||Д ПРОГРАМАТА:______  _______

4.1 Създаване па подкрепяща среда ла децата в де тската градина.
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4.2. Оеш хряване па равен достъп . подкрепа за развитие и приобщаване в системата па 
предхчи.ннцното образование на деца oi уязвими групи и гарантиране тяхното 
качествено участие във възпитателно-образователния пропее в Д1 ,.КЛИЦА' заедно е 
осланилите депа като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна 
лпчноеI на реализация.

4.3. 11деп I пфинпрапе па рискови ie (J)aicгори за преждевременното напускане па детската 
градина е оглед ограничаване на последиците oi тях.

4.4. Насърчаване па включване то в образование то на рискови групи и развиване на 
приобщаващо'!о образование.

4.5. Увеличаване на разнообразието и ефективността па механизмите и стимулите за 
включване ввв възпи ia телно-образова кмння пропее.

4. (3. 11 зI раждане па широко пуб.шчно доверие и подкрепа за политиките за превенция и 
намаляване на преждевременното напускане на детската градина.

5. ОЧАКВАШ! И ЛУ.ПАТП :

5.1. Прилагане единен комплекс от поли тики, планове и мерки на ниво детска градина, 
съответен ваши на националните и основаващи се па сислсмно наблюдение, анализ, 
оценка, редовна omenioei и прозрачност. о-т които да произтича! коригиращи действия, 
развиване па ресереп и насочване па въздействието съобразно установените 
по требностн:

5.2. I (одобряване резултатите от в'1.знита'телпо-образова'телния процес, осигуряване 
подходяща подкрепа за разви тнето па всяко дете, включи тел но на деца от уязвими групи 
.етнически общности и па деца със специални образователни потребности.

5.5. Задържане па нивото на отпаднали деца oi детската градина.

6, Д1 IIIIOC I II :

Иастящата програма набелязва дейности и мерки в три основни направления:

о 11ревенцпя па преждевременното напускане на детската градина, о 
Ин тервенция срещу преждевременното напускане на детската градина, о 
Компенсиране па преждевременното напускане на детската градина.

Позитивната възпитателно-образователна среда е ключова мярка в превенцията на 
преждевременното напускане на ДГ. като във формирането й се включват следните 
дейносI и:
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6.1. Разработване и напълните на собствена Програма за превенция.

6.2. Разработване и прилагане па механизми ча контрол, оценка и самооценка на 
дейноепа па директора и педагогическите специалисти по отношение намаляването на 
о I е i.e i нпя I а.
6.3. Развиване па дейности в детската градина ча подкрепа па личностното развитие.

6.4. Активно вчанмодействне межд\ роди тели. лапа и педагогически специалисти.

6.5. Развиване па между институционални инициативи и системен обмен па добри 
пракшки ча превенция на преждевременното напускане на /1,1 .

6.6. Повишаване участието и ангажираността на родителите и обществеността, 
включване на родителската общност ча повишаване на активността и сътрудничеството с 
ръководството па детската i радина.

6.7. Кои I ролиране посещаемос гга на децата чрез ежемесечно отчитане средно дневната 
посещаемос1 на децата, своевременно осъществяване па връзка е родителите, за 
установяване причините за отсъствие на децата, анализиране средната посещаемост на 
децата но групи в края па всеки месец.

6.Х. Котрол па поведението, е цел недопускане на тормоз и насилие.

64). 11овпшаванс квалификацията на учителите за работа с деца в риск.

6.10. Засилване на връзката между учителя и детето и връзката учител - родител, 
основаваща се на взаимно доверие и уважение. Включване на родтелската общност за 
повишаване на активността и съзрудничеството с детската градина. Организиране на 
групови форми на взаимодействие като включване в естетичпране на помещенията и 
двора па детската градина, участие работилница за родители. . отбелязване на 
трачпционпи празници и обичаи, подготовка и провеждане на спортни мероприятия; 
актуализиране светва  на Обществения съвет, провеждане .. Ден па отворените врати“ , 
провеждане на откри ти педагогически практики и др.

1: ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАМЕ ПА 
ДЕТСКА ГРАДИНА

Политики те и мерките за превенция са насочени към възпитателно-образователния 
процес в детската градина и гри ж тео) ранна детска възраст.
7.1. Осигуряване на пози тивна възпитателно-образователна среда - психологически 
климат, атмосфера на взаимоотношения, управление.

7.2. Разработване и изпълнение на поли тики в детската градина.
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7.3. Повишаване качеството ма вътпиттггелно-обратователния процес като предпоставка 
та ратни шепа личността па всяко дете и предотвратяване па преждевременното напускане
па деiска\а градина.

7.4. Достъп до качес твен вътпитателпо-обратователен процес в Д1 та деца със специални 
образователни потребности.
7.5. 11овип1авапе участието и ангажираността па родителите.

8. ПЛАН ЗА ИЗИЪЛИИ! 1Ш: ПА ПРОГРАМАТА

|Апгажираии лица 
!Мерки та реалитиране оттоворнпци 
;па програмата
jcS.l. Ратработ ване и I le;iaroi пческп 
реалп транс па мерки 
та прос.юдяванс на 
ii I ремес I ване то п 
отеье I вия i а на 
|децата.

Срок та изпълнение

До 30.1 1.20201

съпецпалпсти

ч8.2. 11ницпиране о i 
детската i радппа ш

I Icviaroi ически 
специалисти, местни

съвместни кампании рощности и други 
;ст»с тапи [сресованпте Заинтересовани 
ртрапита 'страни
|памаляване па риска 1(1111(4. социални
0 I оргапитации. др.) 
преждевременното
напускане па детска 
т радппа и та 
повишаване на 
информираността
01 носно тначението 
па обра зованиетос 
обмен па добри 
практики

2020/2021 учебна 
година.

(S.3. 11лапмрапе и 
рсъщес твявапе па 
!конт рол та редовно и 
точно вписване па 
отсъствия та па децата

11едагогически 

специалисти
2020/2021 учебп: 
година.

Забележки / 
Индикатори :

ibpoii не итвипени 
|от съствпя, орои 
преместени деца.
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в чадч.лжпчелпача 
документация, j
лапи и гс ча
движението па децата! 
и бром на о те пе тинята.! 
ча еноенременно 

1 ра чявапе па е тач vea 1Iпа неяко де те и уео- 1 
бачпрапия Pei иетГ.р ча 
Движеппечо на децата! 
jn умеппцте. _

|11едагогпчеекп
;Х.4. 11лапиране и епециалиети
ioei.nieei иянаме на
1кон 1 рол вч.рху
|епачвапечо на
|чадьджеппи та на
I) чтели те по гр\ пи да
|анадпчпраi п оцепянаi
,риеконн I е г|>ак* три  ча
(отпадане от деiека
градина вьрху децаiа
о I I р\ пача. и ч .ч.
|об\ чи ie.mii 
|чр>. пюеч п. да 
^предприема т 
.адекна! ни
превапч инпи и мерки j 
'ча еправяпе е 1я\. да 
jaiiajinanpai и отчи тат !
;реч\ лча тн ie о т 
npiuiai апечо им п 111411)
.необходимое i да j 
набедячнат други 
'мерки.
Х/5. ( )бмеп па добри 1 le.iai 01 нчеекм
■педагогпчееки 
jnpaiei нки в де чека 1 а

1епецпадиетп

ч раднна.
j8.6. 11о-голяма 
jai ракчивпое ч при 
(провеждането па 
joeiioHiiii п
дот.лпителпп (|)ор.ми 
па педагогпчееко 
|вчаимодейетвие. чреч 
(включването на 
ри тереепн игри, 
'интерактивни мечодн, 
'онагледяване.

\\ 1едагогичеекн 

.епециадие чн

2о20 2021 учебна 
I одина.

|2()20/2()21 учебна 
|Година.

!

'2020 202 1 хчебна 
година.

( ’ граница 8 от 11



Ill рак гичсска 
'насоченост п др.
11ревръщапе па 
де I ска I a i радина н 
трия I по и желано 
|.мяс i о ча децата, чреч 
ичнодчване па 
нжовативнп 
!iic;iai OI ичпа методи и 
[форми па 
преподаване.
8.7. 11ровеждапе па 
|ефективпа 
L li I ((>epei I ии рапа 
[рабо I a c Деца c 
'памадепа 
[уепевае.мос i .
|8.8. lii.Bjiai ане на 
Joi говорни
'индивидуални чадачи 
на деца i а. ча да се 
точене i ва i чпачпми в 
icooc I вени I е си очи п в

ll Icviaroi пческп 

Iciieinia.mic in

11еда1 огпчеекп 

спецпадисш

! (едагогически

17020/202 I ечебна
година.

2020/2021 учебна 
година.

очите па околпте. ча I 
'да се могпвираг и 
:\ спява I.I- . |
,8.0. 1 раждане ко |
юбрачованпеп |С1!еци ал»ст
'непрекъсната раоота с|
!родптедскага |
jOOIIlHOC г.
|8.10. 'Здравно (Педагогически
|обрачованпе и 1спецши:1мстп;
'ивчиптание - лекции. !медпцппскп сестри.

I|оеседи е медицинския 
(специалпс i .
17.1 1. Аналпчирапе 
|на реч\ лтатите o i 
Мбрачователно-
1въчпн гателння
1троцес по 
|ОГделнпте 
обрачова гедпп 
таправлення 
'спрямо 
[очаквани I е 
ipeayjria гп 
1ц с гапдар гп ге ча 
е во гвсI па I а

(1 kvuii огпчеекп 
|специалис ги.

2020/2021 учебна 
'година.

2020/202I учебна 
година.

2020/2021 учебна 
година.
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ввчрает^
7.12. Анална па 
(движението па децата 
и причинича 
[Напускането им.
.7.1 7 . РачатпеI
[Капаци i ета на 
дмителиie и 
повишаване 
'квалификациите им ча 
‘работа с децата със 
1(4 )l I. както и на 
[специалистите, 
[работещи е деца ча 
[Прилагане па единна 
.'методика ча 
[оценяване па 
[обрачова i елин ге им 
[потребности.
|7.14. Кампании сред 
(родители те е 
'информационен и 
'практически харакгер, 
!ча привличане то им 
(к"1»м живо та в де тека та| 
трупа и Iрадпна

Р ед ;ин огически 
специалисти.

} ______
|11еда1ч>«”'чески

'специалисти.

[2020/2021 учебна 
родина.

■2020/2021 учебна
'година.

jl 1едагогически
I
'специалисти.

2020/2021 учебна 
година.

7.15. Рачвитие па 
чаниманията i k >
{пп гересп в детските 
трупи като средство ча 
'повишаване 
удовлетвореността на 
'децата от живота в 
[детската градина и 
|ограничаванс па 
(преждевременното 
(напускане.
|7.16. ( )същеетвяване 
чia кон трол по 
inчпвлненпето па 
jl i лапа.

11едагогпчески 
специалисти.

2020/2021 учебна 
[година.

Директор Месец юни 2021 год.

_ _  L

Н астоя щ ата  програма е приета па -заседание па Педагогическия съвет с Протокол №
....... - а  л.С л П рограмата се актуализира в началото на всяка учебна година и
при настъпили промени в нормативните актове , ако
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/ /едагогическият съвет прецени, че спецификата на образователно- възпитателния  
процес налага т о в а .
О тч и тан ето  на изпълнението на Програмата ще се извърши пред IIС в края на
учебната година.
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