
 

 

 



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящата програма  и мерките са създадени на основание чл. 263, ал.1, т. 8 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и на Механизъм за съвместна 

работа по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, приет  с Решение №373 /05.07.2017г. на МС 

       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  са: 

-       ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И  УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

-       НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

-       СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВЯНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА  / 2013 – 2020 г. / 

-       КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

РИСКОВЕ: 

     Отпадането от образователната система на ниво детска градина  води още до 

нарастване на рисковете от социално изключване, застрашава сигурността и стабилността 

на обществото и е предпоставка за влошаване качеството на живот  на сегашното и 

следващите поколения. Здравният статус и достъпът до услуги и ресурси, които могат да 

осигурят по- добър стандарт и продължителност на живота в добро здраве и 

благосъстояние са в пряка зависимост от получената по – висока степен на образование. 

Посочените последствия са показателни за мащаба  и степента на негативното 

влияние на преждевременното отпадналите деца  и техните семейства и върху цялостното 

социално – икономическо развитие на страната. 

ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА  ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА : 

  Причините за отпадане са многообразни и не се проявяват изолирано, а въздействат 

комплексно. Това определя необходимостта да се подхожда комплексно и същевременно 

да се действа индивидуално към конкретния случай на всяко дете,необхванато,  

застрашено от отпадане или вече отпаднало от детска градина. 

   Отпадането на деца от групите за задължително обучение  е не само социален, но и 

педагогически проблем. Причините за това са различни. Корените на това явление трябва 

да се търсят от една страна в семейната среда, в мотивацията, а от друга и в 

педагогическата колегия. 

   Причините за необхванати и напуснали образователната система деца, могат да бъдат 

класифицирани в няколко основни категории. 

1.  Икономически причини. 

2.  Социални причини. 

3.  Етнокултурни причини. 

4.  Институционални причини. 



5.  Психологически причини. 

            Социалнo- икономически причини: ниски доходи, лошото качество на живот на 

определени социални слоеве, поради задължение да гледа по – малкия си брат/сестра, 

използване на детето като трудов ресурс; 

          Етнокултурни причини: по – ниска ценност на образованието, по ранното встъпване 

в брак и др., слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него нежелание да се 

посещава детска градина , затруднения при усвояването на учебния материал, наличие на 

конфликтни отношения с деца и др. ; 

        Психологически причини: неувереност в себе си, чувство за неуспех, отчуждение и 

др. 

        Институционални причини: като такива могат да квалифицират недостатъчно 

координираният подход между различните служби и специалисти на национално, 

регионално, местно и училищно ниво за справяне с преждевременното напускане на 

образователната система от децата и др.; 

           Причини, свързани със здравния статус: в контекста на политиките за развитие на 

приобщаващото образование продължава тенденцията за интегриране на децата със 

специални образователни потребности. Рисковете за отпадане са свързани с недостатъчна 

диагностика и подготовка на детските градини за приобщаването на тези деца. Тук се 

включват и всички фактори на образователната среда, материалната база, човешките и 

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

образование.  

   В ДГ “Мики Маус“  деца  застрашени от отпадане са основно тези, които имат 

безпричинни отсъствия. Те са деца от семейства с по-ниски доходи, затруднени да плащат 

таксите и за които образованието не е приоритет. Обхванати са всички деца, подлежащи на 

задължително обучение и това  се дължи на последователната политика на 

образователната институция подчинена на принципите за:    обратна връзка с институции, 

родители и учители; идентифициране на рисковите фактори – доклади, анализи на 

учителите в задължителните групи. Към този момент няма такива деца и в двете бази на 

детската градина. 

 

II. ЦЕЛИ 

 

1.Разработване и прилагане на комплекс от ефективни мерки и дейности за 

превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на децата от 

идентифицираните  рискови групи в детската градина. 

2.Устойчив растеж и утвърждаване специфичния облик на детската градина, 

развиващи потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. 

3.Формиране потребности, интереси и нагласа за учене. 

4.Осигуряване на продължаващо образование за учители, обучение в родителство, 

допълнителни  дейности за развитие на детето. 

5.Изграждане на физически  и психически здрави, дееспособни личности. 

 

 

 

 



III.ДЕЙНОСТИ 

 

1. Обход на децата от района на детската градина и изработване на модел на 

регистър на застрашените от отпадане деца 

Отговорник: Учителите по групи 

Срок: м. май и м.октомври 

 

2. Идентифициране на деца в риск от отпадане, водене  и актуализиране на данните 

в регистъра на застрашените от отпадане деца 

Отговорник: Учителите по групи 

Срок: в края на всеки месец 

 

3.Изготвяне на график за консултации на учители, с цел осигуряване активна 

комуникация с родителите 

Отговорник: Директор 

Срок:  месец октомври 

 

4. Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата и включването им 

в извънкласни дейности 

Отговорник: Учителите по групи 

Срок: постоянен 

 

5. Използване на интерактивни методи на работа за да се подпомагат децата със 

затруднения в усвояването на учебния материал и социализирането им. 

Отговорник: Учителите по групи 

Срок: постоянен 

 

6.Включване на родителската общност за повишаване на активността и 

сътрудничеството с ръководството 

Отговорник: Родителски активи по групи 

Срок: постоянен  

 

7.Прилагане на нови подходи в работата с родителите- индивидуални срещи с 

родители , активно включване в общи дейности, участие в „ Училище за големи” 

Отговорник: Учителите по групи, Психолог, Лектори в училище за родители 

Срок: постоянен 

 

8. Организиране при нужда  на благотворителни акции за подпомагане на деца в 

неравностойно социално положение при наличие на такива 

Отговорник: Учителите по групи 

Срок: преди Коледа и преди Великден 

 

9.Годишен анализ на резултатите от диагностика на децата постъпващи в първи 

клас 

Отговорник: Учителите на подготвителна група 

Срок: месец май 2021 г 

 

10. Осигурен безплатен транспорт на децата на задължителна училищна възраст в 

база с.Враниловци 

Отговорник: Директор 



Срок: постоянен 

 

11. Включване  в „НП за по-пълно обхващане на ученизите в училищна възраст”-

осигурена е подкрепителна закуска на децата от предучилищна възраст 

Отговорник: Директор 

Срок: постоянен 

 

12.Схема „Училищно мляко” и „ Училищен плод” – осигурена е допълнителна 

консумация на мляко и плодове 

Отговорник: Директор 

Срок: постоянен 

 

13.Работа с родителите за по-голяма съпричастност и инициативност в дейността на 

детската градина 

Отговорник: Директор, Учителите по групи 

Срок: постоянен 

 

14. Мониторинг и контрол на изпълнението на програмата 

Отговорник: Директор 

Срок: постоянен 

 

 

Програмата е  приета  на Педагогически съвет на 14.09.2020 г. с Протокол №1  

 


