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ПРОГРАМА  
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В ДГ „Щастлво детство” с. Бозвелийско  за 
учебната   2016/2017 Г. 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата програма е в съответствие с Националната Стратегия за 
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 
(2013-2020) и набелязаните широко обхватни мерки за подобряване на достъпа 
и качеството на предучилищното и училищното образование. 

 
Причините, водещи до ранно отпадане на деца от образователната 

система, обуславят и рисковите групи от деца, застрашени от отпадане: 
 деца, отпадащи по икономически причини – затруднен достъп до 

образование, поради безработица или ниски доходи на родителите, 
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 (достъпна 
архитектурна и образователна среда), човешките и финансовите ресурси, 
които не отговарят на изискванията за прилагане на принципите на 
приобщаващото образование. 
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Етнически състав на детските групи в ДГ „Щастливо детство”  (деца от 

български, ромски и турски етнос).  
  
Брой на децата в началото на 2016/2017 учебна година в ДГ „Лиляна 

Димитрова”- 108 деца 
Разпределение по възрастови групи: 
Група (2-4 годишни) разновъзрастова-  66 деца 
 Подготвителна група (5-6 годишни) разновъзрастова- 42 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 осигуряване на редовно присъствие на 
децата в ДГ и намаляване дела на безпричинните отсъствия. 

5. Повишаване на ефективността на педагогическото въздействие чрез 
използване на разнообразен педагогически инструментариум. 

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

ІІІ.ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА 

1.Осигуряване на позитивна образователна среда в детската градина – психо-
климат, атмосфера на взаимоотношения, управление. 
 

Дейности Отговорник Срок  
за 

изпълне
ние 

Индикатори 
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1.1. Изготвяне и 
утвърждаване на 
правилници и планове, 
регламентиращи 
дейността в ДГ 
„Щастливо детство” 
с.Бозвелийско 

 
 

Директор 
 

15.09.20
16 г. 

Заповеди на 
директора за 
утвърждаване на 
планове и програми 

1.2. Изготвяне и 
приемане на Програма 
за превенция на ранно 
отпадане на деца, в 
съответствие със 
Стратегия за развитие 
на ДГ „Щастливо 
детство”с.Бозвелийско 

 
 

Директор 
 

 
 

15.09.20
16 г. 

Утвърдена от 
директора 
Програма за 
превенция на ранно 
отпадане на деца в 
ДГ „Щастливо 
детство”с.Бозвелийс
ко 

1.3. Социализиране на 
децата от различните 
етнически групи и 
приобщаването им 
към живота в детската 
градина чрез 
реализиране на 
събития от Празничния 
календар  

Педагогиче
ски екипи 

 

 
 

2016/20
17 

Брой реализирани 
събития 

1.4. Организиране на 
допълнителни 
дейности – клубове по 
интереси 

Директор, 
Учители/  

 
2016/20

17 

Брой обхванати 
деца 

1.5. Осигуряване на 
специалисти от ЦПЛР 
(психолог, логопед и 
др.) за консултиране 
на застрашени от 
ранно отпадане деца, с 
оглед приобщаването 
им към живота в 
детската градина. 
Консултиране на 
родители.  

 
 

Директор 

 
 

2016/20
17 

Брой консултирани 
деца и родители 

1.6. Работа по   Брой национални 
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национални програми 
и проекти като мярка 
за осигуряване на 
качествено 
образование и 
превенция на ранно 
отпадане на деца 

 
Директор 

Педагогиче
ски екипи 

 
2016/20

17 

програми 
Брой проекти 
 

1.7. Идентифициране на 
деца от 
задължителните 
подготвителни групи, 
застрашени от ранно 
отпадане и 
установяване на 
причините за всеки 
конкретен случай  

Педагогиче
ските екипи 

на 
подготвител

ни групи 

 
 

2016/20
17 

Брой 
идентифицирани 
деца, застрашени от 
ранно отпадане 

1.8. Мерки за 
проследяване на 
отсъствията на децата, 
чрез изготвяне и 
представяне на: 

 ежемесечна справка-
опис за проследяване 
на отсъствията на 
децата от ПГ (с описани 
всички отсъствия и 
причините) 

 ежемесечна справка за 

отсъствия на децата от 

ПГ по неуважителни 

причини, над 

допустимите.   

 справка за отсъствията 

на децата от І и ІІ гр. (по 

уважителни и 

неуважителни 

причини)   

Педагогиче
ските екипи 

на 
подготвител

ни групи 
 
 

Педагогиче
ските екипи 

на 
подготвител

ни групи 
 

Педагог. 
екипи на  
групите. 

 
 
 
 
2016/20

17 
учебно 
време 

 
       

Брой подадени от 
учителите справки-
описи  

 

Брой подадени 
справки за 
неизвинени 
отсъствията над 
допустимите за 
децата от ПГ 

 
Брой подадени 
справки за 
отсъствия на децата 
от групите. 

1.9. Мерки за    
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намаляване на 
отсъствията на децата 
от ПГ: 

 Ежемесечно подаване 

на информация в 

информационната 

система на 

образованието 

АдминМ/ НЕИСПУО за 

броя отсъствия по 

уважителни и 

неуважителни 

причини;  

 Периодично 
информиране на 
Община Провадия за 
деца, с над 3 отсъствия 
по неуважителни 
причини за един 
месец; 

 Писмено уведомяване 
на родителите на 
отсъстващи деца от 
подготвителните групи 
за задължителния 
характер на 
предучилищното 
образование и 
последствията от 
неосигуряване 
присъствието на 
децата, подлежащи на 
задължителна 
предучилищна 
подготовка  

 Осъществяване на 
връзка с родителите на 
продължително 

 
 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учители по 
групи 

 
 
 
 
 
 

2016/20
17 

учебно 
време 

 

 
 
 
 
 
Брой подадени 
справки и 
уведомителни 
писма, 
регистрирани в 
Дневник за 
изходяща 
кореспонденция  
в ДГ  
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отсъстващи деца за 
установяване на 
причините за 
отсъствията. 

1.10. Осигуряване на 
безплатен транспорт 
на деца, подлежащи 
на задължително 
предучилищно 
образование, от 
населени места, в 
които няма детска 
градина  

ПРБ, 
Директор 

2016/20
17 
(с 

изключе
ние на 

ваканци
ите и 

неучебн
ото 

време 
от  

01.06.20
17 г. до 
14.09.20

17 г.) 

Брой обхванати 
деца 

1.11. Осигуряване на 
познавателни книжки 
и учебни помагала за 
безвъзмездно 
ползване от децата в 
ПГ 

 Директор 15.09.2016   

1.12. Подпомагане на 
храненето за децата от 
ПГ 
 

 Директор 2016/20
17 

 

1.13.  Участие в Схема 
„Училищен плод“ за 
осигуряване на 
допълнителен прием 
на плодове и 
зеленчуци при 
храненето на децата  

Директор 01.11.20
16 -
31.05.20
17 

 

1.14.  Участие в Схема 
„Училищно мляко“ за 
осигуряване на 
допълнителен прием 

Директор 01.11.20
16 -
31.05.20
17 
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на мляко и млечни 
продукти при 
храненето на децата 
 

2. Повишаване на качеството на възпитателно-образователния процес като 
предпоставка за личностно развитие на всяко дете и предотвратяване на ранното 
отпадане 

Дейности Отгово
рник 

Срок  
за 

изпълнение 

Индикатори 

2.1. Квалификация на 
педагогическите 
специалисти   

Директ
ор 

2016/2017 Брой обучени 
педагогически 
специалисти 

2.2. Планиране и 
реализиране на ОФ и ДФ, 
свързани със здравното, 
гражданско, екологично 
и интеркултурно 
образование; обучение 
на децата по БДП,  
обучение за защита при 
бедствия. 

Педаго
гическ

и 
екипи 
Медиц
ински 

специа
лист 

2016/2017 Данни в дневниците за 
проведени ОФ и ДФ  
Доклад на мед. лице за 
здравно-просветната 
дейност  

2.3. Повишаване 
качеството на 
възпитателно-
образователния процес, 
чрез  прилагане на 
съвременни и ефективни 
подходи и методи на 
обучение 

Педаго
гическ

и 
екипи 

2016/2017 Резултати от извършени 
педагогически 
проверки 

2.4. Анализиране на 
резултатите от 
обучението и приемане 
на мерки за повишаване 
на качеството на 
обучението 

Педаго
гическ

и 
екипи 

 Брой изготвени 
анализи 

3. Осигуряване на равен достъп до образование и повишаване на качеството 
на образованието за децата от уязвими етнически общности 
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Дейности Отговорник Срок  
за 

изпълне
ние 

Индикатори 

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 

Педагогиче
ски екипи 

 

м.октом
ври 

2016 г. 

Брой оценени деца 
 

3.2. Осигуряване на обща 
подкрепа за личностно 
развитие на деца, 
застрашени от ранно 
отпадане, чрез 
организиране на 
допълнителни модули по 
ОН „Български език и 
литература“ – 2 
допълнителни 
педагогически ситуации по 
БЕЛ, за деца от ПГ, за които 
българският език не е 
майчин.  

Педагогиче
ски екипи 

на 
подготвител
ните групи 

          
2016/20
17 
       
учебно 
време 

Брой обхванати деца 
Доклади за напредък на 
децата 
 

3.3. Осигуряване на 
специалисти  от Център за 
подкрепа на личностното 
развитие, съобразно 
идентифицираните 
потребности при езикови 

Педагогиче
ски екипи 

 

При 
идентиф
ициране 

на 
потребн

ост 

Брой осигурени 
специалисти 
Брой подкрепени деца 
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или емоционални 
затруднения 

3.4. Включване на децата от 
уязвимите групи в 
празниците на групите и на 
ДГ, насърчаване на 
личностните им изяви. 

Педагогиче
ски екипи 

 

2016/20
17, 

съобраз
но 

празнич
ния 

календа
р 

Брой участвали деца 

 
 

4. Достъп до качествено образование за деца със СОП, деца в риск и с хронични 
заболявания  

Дейности Отговорник Срок 
за изпълнение 

Индикатори 

4.1.  Извършване на 
ранна оценка на 
потребностите от 
подкрепа на 
личностното развитие 
на децата 

4.2. Осигуряване на 
условия за 
допълнителна 
личностна подкрепа 
на деца със СОП, в 
риск и с хрон. 
заболявания  

4.3.  Осигуряване на 
допълнителни 
специалисти  от 
Център за подкрепа 
на личностното 
развитие, съобразно 
идентифицирани 
потребности на 
децата 

Пед. екипи, 
Директор. 

Педагогически 
екипи, работещи с 

деца със СОП 

м.октомври 2016 
г. 

 
2016/2017 

При 
идентифициране 

на потребност 
При 

идентифициране 
на потребност 

Брой 
оценени 
деца 
Брой 
сформирани 
екипи за 
подкрепа; 
Брой 
разработени 
планове за 
подкрепа 
Брой 
подкрепени 
деца 
Доклади за 
напредък на 
децата 
Брой 
осигурени 
специалисти  

 
 



  
Детска Градина „Щастливо детство” - с. Бозвелийско,общ. Провадия 
 

МЕРКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ РАННО ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА 
 
1. Повишаване на отговорността, участието и ангажираността на родителите 

Дейности Отговорни
к 

Срок 
за 

изпълнение 

Индикато
ри 

1.1. Прозвъняване на родителите на 
продължително отсъстващи деца 
за изясняване на причините за 
отсъствие 

Педагогич
ески екипи 
Директор 

2016-2017 
учебно време 

Брой 
проведен
и 
педагогич
ески 
консулта
ции 

1.2. Консултиране на родители, 
неосигуряващи посещението на 
децата си в ПГ. Допълнителна 
разяснителна дейност  

         Пед. 
екипи, 
Директор 

2016/2017 
        учебно 
време 

Брой 
проведен
и 
консулта
ции 
Брой 
консулти
рани 
родители 

1.3. Индивидуално консултиране на 
родители за повишаване на 
родителския капацитет 

Педагогич
ески екипи 

 

2016-2017 
 

Брой 
проведен
и 
консулта
ции 
Брой 
консулти
рани 
родители 

1.4. Тематични срещи с родители по 
проблемите на отговорността за 
възпитанието и образованието на 
децата и общите задължения на 
родители и учители. 

Педагогич
ески екипи 

 
2016/2017 

 

Брой 
проведен
и срещи 
Брой 
участвали 
родители 
 

1.5. Привличане и мотивиране  на Педагогич м. 09. – Брой 
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родители на деца от уязвимите 
групи за участие в род. активи на 
групите, в Обществения съвет, за 
повишаване на ангажираността им  

ески екипи 
Директор 

 

м.12.2016 г. 
 

присъств
али 
родители  
Брой 
включени 
родители 
в род. 
активи и 
в Общ. 
съвет  

1.6. Повишаване на отговорността 
на родителите и тяхната активност 
за сътрудничество с ДГ, с цел 
развитието на децата им, чрез 
включване в подготовката и 
провеждането на празници и 
мероприятия, организирани от ДГ; 
участие на родители в клубовете 
по интереси и в допълнителните 
модули за усвояване на 
българския език 

 
Педагогич
ески екипи 

 

 
2016/2017 

 
Брой 
инициати
ви, 
проведен
и 
съвместн
о с 
родители 
Брой 
включени 
родители 

1.7.  Присъствие и участие на 
родителите в процеса на 
предучилищното образование . 
Дни на отворените врати 
– Открита педагогическа практика 
пред родители. 

         
Педагогич
ески екипи 

Комисия 
за работа с 
родителит

е/ 
семействат

а 

2016/2017 
        учебно 
време 

Брой 
проведен
и открити 
педагогич
ески 
ситуации 
Брой 
присъств
али 
родители 

Настоящата програма е приета с Решение № ……………………………..  на 
Педагогическия съвет   
 


