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ПРОГРАМА  
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА/ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ  

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по  
превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки на 

правителството в областта на образованието и социално-икономическото развитие. Водещи 

стратегически документи при изготвяне на програмата на ДГ „Пролет“ – с. Кликач за 

превенция на ранното напускане на образователната система : 

• Закон за предучилищното и училищно образование; 

• Наредба за приобщаващото образование; 

• Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

– 2013-2020 г.; 

• Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността – 2014 – 2020г. 

Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. Превенцията и 

преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и 
институции, свързани с образованието и с личностното и професионално развитие на децата и 

младите хора в България. 

       
Няколко са причините, водещи до ранно отпадане на деца от подготвителните групи от детската 

градина. Те обуславят и рисковите групи от деца, застрашени от отпадане: 

 деца, отпадащи по икономически причини - затруднен достъп до образование, поради 
безработица, ниски доходи, понижен жизнен стандарт и бедност, често водещи до заминаване 

на семействата в чужбина; 

 деца, отпадащи по социални причини - незаинтересованост, противоречия, конфликти, 

напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, 
функционална неграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства; 

 деца, отпадащи поради образователни причини - трудности в усвояването на образователното 

съдържание, слабости в методиката и в организацията на обучението; 
 деца, отпадащи поради етнокултурни причини - отсъствие на мотивация на родителите за 

получаване на образование от децата им; 

 деца, отпадащи поради причини, свързани със здравен статус - недостатъчна подготовка на 

детските градини за приобщаване на деца със специални образователни потребности. Тук се 
включват и всички фактори на материалната база, образователната среда, човешките и 

финансовите ресурси, които не отговарят на изискванията за прилагане на принципите на 

приобщаващото образование. 
Етническият състав на децата в ДГ „Пролет” / деца от турски и ромски етнос/.  Всички  деца са с етнос 

и майчин език, различен от българския. Броят на децата в началото на  2021-2022 учебна година в ДГ 

е …., разпределени, както следва: 
Основна сграда в с. Кликач :1 разновъзрастова  група от 3 до 6г.-  26 деца от които, подлежащи на 

задължителна предучилищна подготовка : 

6 годишни-8 деца 

5 годишни-9 деца 



Филиал „Мечо Пух“ средищна детска градина: 1 разновъзрастова група от 3 до 6г.-21 деца, от които: 

6 годишни – 3 деца 
5 годишни -3 деца 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и 

намаляване на риска от ранно отпадане на деца, подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка. 
2. Създаване на условия за ефективно приобщаване на деца, застрашени от отпадане, 

подпомагане на социалната им адаптация и създаване на положителни нагласи към 

възпитателно-образователния процес. 
3. Привличане и мотивиране на семействата за активно участие в приобщаващия процес. 

4. Мотивиране на семействата за посещаване на детската градина от децата  

5. Повишаване на компетенциите на педагозите за работа с деца, застрашени от отпадане 
чрез използване на подходящи форми за квалификация. 

ІІІ.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Осигурено редовно посещение на децата от подготвителните групи. 

2. Превенция на факторите, предполагащи бъдещо отпадане от образователната система. 

3. Променена нагласа у децата и семействата към образованието като ценност.  
4. Осигурен равен старт за училищно обучение. 

IV.ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА 

 

1.Осигуряване на позитивна образователна среда – климат в детската градина, атмосфера на 

взаимоотношения, управление. 

 

Дейности Отговорник Срок  

за изпълнение 

1.1. Изготвяне и утвърждаване на правилници и планове, 

регламентиращи дейността през 2021-2022 учебна 

година 
 

Директор 

 

...09.2021 г. 

1.2. Изготвяне и приемане на Програма за превенция на 

ранно отпадане на деца 

Директор ...09.2018 г. 

1.3   Социализиране на    децата от различните етнически групи 

и приобщаването им  към живота в детската градина чрез 

реализиране на  събития от Празничния календар 

Педагогически екип 2021-2022 

1.4  Работа по национални програми и проекти като мярка за 
осигуряване на качествено образование и превенция на ранно 

отпадане на деца 

Директор 
Педагогически екип 

 

2021-2021 

1.5.Идентифициране на деца от задължителните 
подготвителни групи, застрашени от ранно отпадане и 

установяване на причините за всеки конкретен случай  

Педагогическия екип на 
подготвителна група 

2021-2022 



1.6 Реализиране на мерки за проследяване на отсъствията на     

       децата от педагогическите екипи: 
 

 Изготвяне и представяне на ежемесечна справка-опис 

за проследяване на отсъствията на децата от 

задължителните подготвителни групи (отсъствия по 
медицински причини, допустими отсъствия  по 

семейни причини и отсъствия по неуважителни 

причини)  
 

 

 
 

Педагогическия екип  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2021-2022 

        

 
 

 

1.7 Реализиране на мерки за намаляване на отсъствията на 

децата от задължителни подготвителни групи  от директора: 

 
 Подаване на справка за присъствията и отсъствията на 

децата от подготвителните групи в НЕИСПУО 

ежемесечно от 1 до 5 число. 
 писмено уведомяване на родителите за задължителния 

характер на посещаването на подготвителните за 

училище групи и последствията от неосигуряване на 
присъствие на децата, подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка 

               Директор 2021-2022г. 

 

 
 

 

 
 

1.8 Осъществяване на връзка с родителите на продължително 

отсъстващи деца за установяване на причините за 
отсъствията. 

Педагогически екипи 2021-2022г. 

 
 

1.9 Осигуряване на учебни помагала за безвъзмездно ползване 

от децата в подготвителни групи 

Директор 15.09.2021г. 

1.10 Подпомагане на храненето за децата от задължителните 
подготвителни групи 

 Директор 2021-2022г. 
 

 

1.11 Участие в схема „Училищен плод“ за осигуряване на 
допълнителен прием на плодове и зеленчуци при храненето на 

децата  

Директор 01.10.2021 -
31.05.2022г 

1.12 Участие в схема „Училищно мляко“ за осигуряване на 

допълнителен прием на мляко и млечни продукти при 
храненето на децата 

Директор 01.10.2021 -

31.05.2022г 

1.13 Осъществяване на връзка с родителите на 

продължително отсъстващи деца за установяване на 
причините за отсъствията. 

Педагогически екипи 2021-2022г. 

 
 

1.14 Осигуряване на безплатен транспорт на деца от 

подготвителните групи от населени места, в които няма 

детска градина  
1.15  Освобождаване от месечни такси за посещение на ДГ 

на 5-и 6-год.деца, заплащане на таксите на децата от 

уязвимите групи- по Проект АПСПО 
 

Директор 2021-2022г. 

 

 

1.16.   Подобряване на учебната среда чрез:  

-осигуряване на съвременна компютърна и озвучителна 

техника, интерактивни дъски, мултимедия; 
-  подобряване вида на помещенията в ДГ 

- закупуване на дидактични и спортни пособия, играчки, 

материали за творчески дейности 

Директор 

 

2021-2022г. 

 

 

 директор 2021-2022г. 
 

 



 
2.Повишаване на качеството на възпитателно-образователния процес като предпоставка за 

развитие на личността на всяко дете и предотвратяване на ранното отпадане 
 

 

Дейности Отговорник Срок  

за изпълнение 

2.1. Планиране и провеждане на квалификационни дейности за 

повишаване на компетенциите на педагогическите 
специалисти за идентифициране на причините за 

преждевременно напускане и отпадане на деца от 

задължителна подготвителна група и за работа в 

мултикултурна среда. 

Директор,  

 

2021-2022г. 

 
 

2.2. Планиране и реализиране на педагогически ситуации и 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, 

свързани със здравното, гражданско, екологичното и  
интеркултурно образование  на децата.  

Педагогически екипи 

Медицински специалист 

2021-2022г. 

 
 

Доклад  за реализиран план за 

здравна просвета от 
медицинския специалист в 

края на учебното време  

учебна година. 

2.3.Прилагане на съвременни подходи и методи на обучение,     
съобразени с индивидуалността на детето като партньор в 

образователния процес (използване на интерактивни методи, 

онагледяване, практическа насоченост в обучението) и 
превръщане на детската градина в желано място за децата 

Педагогически екипи 2021-2022г. 
 

 

2.4Изготвяне на инструментариум и извършване на 

диагностични процедури за проследяване на детското 

развитие в началото и края на учебното време 

Педагогически екипи м.10.2021г. 

м.05.2022г. 

2.3. Анализиране на: 

 резултатите от обучението по образователни 

направления спрямо очакваните резултати; 

 резултатите от входните и изходните равнища на 
постижения и набелязване/приемане на мерки за 

повишаване на качеството на обучението 

Педагогически екипи, 

Старши учител 

 

 

 

3. Осигуряване на равен достъп до образование и повишаване на качеството на 

образованието за децата от уязвими етнически общности 

 

 
Дейности Отговорник Срок  

за изпълнение 

3.1. Ранна оценка на потребностите от подкрепа на личностното 

развитие на децата 
-оценка на риска от обучителни затруднения 

-определяне на необходимостта от включване в 

допълнителни  модули за усвояване на      българския език 
-оценка на необходимостта от предоставяне на допълнителна 

подкрепа за личностното развитие 

 
Педагогически екипи 

           

м. октомври 2021 
 

 

3.2. Посещение на куклени театри-гостуващи в ДГ и в град 

Карнобат читалище „Димитър Полянов” 

Директор 
 

2021-2022г. 

 
 

3.3.Социализиране на децата от различните етнически групи и 
приобщаването им към живота в детската градина чрез 

Педагогически екипи 
 

2021-2022г. 
съобразно празничния 

календар 



участието им в празници, тържества спортни прояви от 

Празничния календар  

3.4.Насочване на родителите към осигуряване на 

специализирана психологическа помощ на децата, които се 

намират в риск  

Директор 

 

2021-2022г. 

 

 

3.5.Организиране на спортни състезания и празници за 
физическото развитие на децата, превенция на агресивно 

поведение и възпитаване в толерантност, взаимопомощ и 

екипна култура 

ЕХЕД 2021-2022г. 
съобразно празничния 

календар 

 

4.Достъп до качествено образование за деца със специални образователни потребности 

(СОП), в риск и с хронични заболявания  

 

Дейности Отговорник Срок 

за изпълнение 

4.1. Осигуряване на условия за допълнителна личностна 

подкрепа на деца със СОП, в риск и с хронични 
заболявания  

 

 
 

 

 

 
 

4.2. Осигуряване на  допълнителни специалисти от    Център за 

подкрепа       на личностното  развитие, съобразно 
идентифицирани потребности на децата 

 

 

 

 

 
 

Директор 

Координатор, 
работещи с 

деца със СОП, 

Екип за подкрепа за личностно 

развитие, 
Ресурсен учител 

 

 
 

При постъпване на 

такова дете 

При идентифициране 

на потребност 

 

 

МЕРКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА РАННО ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА 

 

1.Повишаване на участието, педагогическия капацитет и ангажираността на 

родителите 

 

Дейности Отговорник Срок 

за изпълнение 

1.1. Повишаване на отговорността на родителите и тяхната 

активност за сътрудничество с педагогическите екипи и 
ръководството с цел развитието на децата им (с фокус 

върху родители от уязвими групи за насърчаване на 

редовното посещаване на детската градина) чрез 
включване в: 

 подготовката при провеждането на празници, дейности 

и мероприятия, организирани от детската градина; 
 съвместно отбелязване на празници, дейности и 

мероприятия, организирани от детската градина; 

Директор, 

Старши учител, 
Постоянни комисии, 

Педагогически екипи 

2021-2022г. 

 
 

1.2. Провеждане на тематични срещи с родители по 

проблемите на отговорността за възпитанието и 
образованието на децата и общите задължения на 

родителите (по предварително изготвен график) 

Педагогическите екипи в 

работа със семейството, 
училището, обществеността и 

НПО, 

2021-2022г. 

учебно време 



1.3. Участие в педагогически консултации с педагогическите 

екипи по предварително изготвен график и при възникнала 
нужда 

Педагогическите екипи          2021-2022г. 

 

 
1.4.Привличане и мотивиране  на родители на деца от 

уязвимите групи за участие в родителските комитети на 
групите, в състава на Обществен съвет за повишаване на 

отговорността и ангажираността към дейността на ДГ  

Педагогическите екипи в 

работа със семейството 
2021-2022г. 

 
 

1.5..Индивидуално консултиране на родители за повишаване 

на родителския капацитет и усвояване на подходи за справяне 
с проблемно поведение на децата у дома, както и на родители, 

възпрепядстващи посещението на децата си в задължителните 

подготвителни групи 

Директор 

Педагогически екип 

2021-2022г. 

уч.год. 

1.8.Провеждане на открита педагогическа практика пред 

родителите за запознаване с образователния процес  и 

приобщаване към дейността на детската градина 

Директор 

 

2021-2022г. 

уч.год. 

 

1.10.Насърчаване на родителите да участват в общинските 

събития, подкрепящи образователната интеграция и 

етническата толерантност 

Директор 

 

2021-2022г. 

            уч.год. 

 


