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  ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ 

НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ,,РАДОСТ‘‘  

ЗА УЧЕБНА  2019 / 2020 ГОДИНА 
 

 
 

 

Приета на Педагогически съвет с Протокол №7/12.09.2019г. 



 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Програмата за превенция на ранното напускане на детската градина е създадена на основание на чл.263 ал. 1 т. 8 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и 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. 

Програмата е част от политиката на образователната институция във връзка с прилагане на Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, приет с ПМС № 100/08.06.2018г.. 

Програмата за превенция на ранното напускане на детската градина конкретизира заложените политики, мерки и 

дейности в Стратегията за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система в област Габрово, съобразно спецификата и конкретните условия в детската градина. 

Водещи стратегически документи при изготвянето на Програмата на ДГ ,,Радост‘‘ за превенция на ранното напускане 

на образователната система са: 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Наредба за приобщаващото образование; 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ( 2013 -2020 ); 

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства ( 2015 –2020 ); 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността ( 2014 - 2020 ); 

 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието; 

 

 ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА 

 

 Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование; 

 Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава; 

 В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, 

социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус; 

 Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на проблеми; 

 Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото участие във възпитателно –

образователния процес. 

 Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и формите на комуникация следва да 

бъдат адаптирани  към потребностите на конкретното дете и  да предполагат и създадат възможности за включване 

в живота на детската градина. 

 



 

I.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА 

 

1.Рискови фактори за преждевременно напускане на деца от детската градина 

 

Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността поставят много деца в условия, водещи до 

повишен риск от отпадане от образователната система. В резултат на финансови и икономически затруднения някои семейства 

изпитват сериозни затруднения за покриване на разходите.. 

Наблюденията ни показват, че е налице значима връзка между ниския социално-икономическия статус на семействата 

и образователните резултати на децата в детската градина.  
Родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежение и кризи в семейството, отрицателно 

въздействие на домашната среда, функционална неграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства са 

пряко свързани със социалните причини за осигуряването на обхвата и задържането децата в задължителното предучилищно 

образование. 

Образователните причини обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на учебното съдържание, 

 квалификацията на учителите, негативните нагласи на участниците в образователния процес.  

Етнокултурните традиции сред уязвими етнически общности и групи предопределят специфичните причини за 

завишения брой деца не посещаващи детска градина. 
В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование продължава тенденцията за интегриране на 

децата със специални образователни потребности в детските градини. Рисковете за ниския обхват и задържането на тези деца 

в задължителното предучилищно образование са свързани с всички фактори на материалната база, образователната среда, 

човешките и финансовите ресурси. 

 

2.Анализ на състоянието 

 

Отпадането на децата от образователната система е институционален, социален, но и педагогически проблем, 

преодоляването, на който е обект на целенасочена политика на детското заведение. 

От началото на учебната 2018/2019г. са съставени 21протокола за физическо посещение на адрес за обхват. В резултат 

на предприетите мерки по обхващане и задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст, 

няма необхванати деца подлежащи на задължително предучилищно обучение. 

За периода на предходната учебна година отсъствията на децата са: 

- по здравословни причини, за които са представени съответните медицински документи; 

-по семейни, удостоверени със заявление от родител/ настойник. 

Наблюденията ни показват, че основни причини за отсъствията на децата от детска градина са заниженият родителски 

контрол за осигуряване на присъствие, продължителното отсъствие, водещо до трудна адаптация към изискванията в детската 

градина, както и проблемна семейна среда. 



II.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

 

1.Ограничаване отпадането от детска градина и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система , чрез провеждане на целенасочена и ефективна политика и координирани действия и мерки. 

2.Осигуряване на подкрепяща среда спрямо децата в риск от отпадане, създавайки положителни стимули и нагласи към 

образователния процес, изграждане на мотивация за посещение на детското заведение и участие в живота на детската общност. 

 

III. ЗАДАЧИ 

 

1.Разработване и изпълнение на политика за повишаване на обхвата в образователната система. 

2.Ограничаване броя на преждевременно напусналите детска градина,чрез навременно идентифициране на рисковите 

фактори. 

3.Разнообразие и ефективност на механизми и стимули за включване в образователния процес. 

4. Насърчаване включване в образователната система на рискови групи, чрез популяризиране политиките за превенция 

и намаляване на преждевременно напускане на детската градина. 

 

IV.ПОЛИТИКИ И КЛЮЧОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Постигането на целите се осъществява чрез: 

Превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на детското 

заведение, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват.  

   Интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на преждевременното напускане при отчитане на 

конкретните заплахи на равнището на отделните лица, следвайки принципа за решаване на проблемите на най-ниско 

равнище. 

Конпенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите детска градина деца отново да се 

включат в образователната система, като им се предложат разнообразни и достъпни форми за завръщане в образователната 

институция. 

 

V.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 Приложен единен комплекс от политики, планове и мерки на ниво детска градина, съответстващи на регионалните и 

националните и основаващи се на системно наблюдение, анализ, оценка, редовна отчетност и прозрачност, от които 

да произтичат коригиращи действия, развиване на ресурси и насочване на въздействието съобразно установените 

потребности; 



 подобрени резултати от образование и възпитание, измерени от диагностичните процедури по ДОС, и осигурена 

подходяща образователна подкрепа за развитието на всяко дете, включително на деца от уязвими етнически общности 

и на деца със специал ни образователни потребности; 

 повишен обхват на децата от подготвителните групи в детската градина  

 

VI. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

мерки  за реализиране 

на политиките 

ангажирани служебни 

лица и институции 

 

срок за изпълнение финансиране 

 

индикатори 

 

І. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА 

1.Осигуряване на позитивна образователна среда - игрово-познавателно пространство, където възпитанието и 

обучението се  реализират като взаимно свързани процеси, гарантиращи културата на индивидуалността и на 

обществото 

1.Разработване и 

реализиране на мерки 

за проследяване на 

преместването и 

отсъствията на децата 

Педагогически 

специалисти 

Ноември 2019г. 

 

 
Няма необходимост от 

средства 

Брой 

неизвинени и 

извинени отсъствия. 

Брой преместени деца 
 

2.Повишаване 

интереса на децата 

към работата в екип 

чрез участие в 

различни проекти, 

кампании и събития. 

/мероприятията от 

Плана за празници и 

развлечения/ 

Педагогически 

специалисти и 

други заинтересовани 

страни 

2019/2020г. В рамките на 

планираните средства 

в бюджета. 

Брой проведени 

мероприятия и 

участия  

брой участвали деца 

3. Планиране и 

осъществяване на 

контрол за редовно и 

точно вписване на 

отсъствията на децата 

в ЗУД, за коректно и 

Директор 2019/2020г. Няма необходимост от 

средства 

Брой осъществени 

месечни проверки 



точно подаване към 

общините и към РУО 

на данните за 

движението на децата 

и за броя на 

отсъствията, за 

своевременно 

отразяване на статуса 

на всяко дете в уеб-

базирания Регистър за 

движението на децата 

и учениците 

4.Анализиране и 

оценяване рисковите 

фактори за отпадане 

на деца от детска 

градина и 

предприемане на 

съответните мерки.  

Педагогически 

специалисти 

2019/2020г. Няма необходимост от 

средства 

Брой напуснали деца 

2. Повишаване качеството на образование – предпоставка за развитие на личността на всяко дете и  

предотвратяване на преждевременно напускане на детска градина. 
 

1.Обмен на добри 

практики  

Педагогически 

специалисти 

2019/2020г. Няма необходимост от 

средства 

Брой проведени 

дейности 

2. Атрактивност, 

интерактивност в 

педагогическите 

ситуации, практическа 

насоченост на 

знанията 

Педагогически 

специалисти 

2019/2020г. В рамките на 

утвърдения бюджет 

Брой протоколи от 

проверки 

3. Анализиране на 

резултатите от 

постиженията на 

децата по отделните 

Образователни 

Главен учител 2019/2020г. Няма необходимост от 

средства 
Анализ на резултатите 



направления спрямо 

очакваните резултати 

и ДОС 

4.Идентифициране и 

подкрепа на деца с 

изявени дарби 

застрашени от 

отпадане. 

Педагогически 

специалисти 

2019/2020г. Няма необходимост от 

средства 
Брой деца 

Брой участия, награди 

5.Анализ на 

движението на децата 

и причини за 

напускането им. 

Педагогически 

специалисти 

2019-2020г. Не са необходими 

финансови средства 

% на напусналите 

деца по причини в 

сравнение с 

предходната учебна 

година 

3.Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни потребности 

1.Развитие капацитета 

на персонала на 

детската градина за 

работа с деца със СОП 
 

Директор, 

Главен учител 

2019/2020г. В рамките на 

утвърдения бюджет 

Брой педагогически 

специалисти преминали 

обучение за работа с 

деца със СОП 

2.Приобщаване на  
децата със СОП и 

активното им 

включване в дейности, 

проекти и др. 

Педагогически 

специалисти 

Координатор  

2019/2020г. Планирани средства по 

бюджета 

Брой деца 

Брой дейности 

ІI. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

1.Повишаване участието и ангажираността на родителите 

1.Прилагане на нови 

подходи в работата с 

родителите и активно 

включване в общи 

дейности.Запознаване 

на родителите с 

нормативни актове, 

документи на детската 

Педагогически 

специалисти 

Родителски активи 

Обществен съвет 

2019/2020г Няма необходимост от 

средства 

Брой проведени 

инициативи 

Брой проведени 

родителски срещи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

градина, засягащи 

техните права и 

отговорности, както и 

дейности по 

превенция на ранно 

напускане. 
 

ІІІ. КООДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 

1. Осъществяване на 

контрол по 

изпълнението на плана 

 

Директор Юни 2020г.  1брой отчет 


