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П Р О Г Р А М А   З А   П Р Е В Е Н Ц И Я    

Н А   Р А Н Н О Т О   Н А П У С К А Н Е    

Н А   О Б Р А З О В А Т Е Л Н А Т А   С И С Т Е М А 

 

I. Въведение   

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, 

определящи приоритети на развитие до 2020 г., и е съобразена с цели в сферата на 

предучилищното образование на регионално ниво. 

Програмата се основава на определените в Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013–2020), приета от 

Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013г. и акцентира въру мерки, свързани 

с превенцията на  риска от отпадане от детска градина и усъвършенстване на системата 

за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата.  

II. Водещи принципи:  

законосъобразност, партньорство, прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите, 

приемственост, устойчивост на резултатите, своевременност, отчетност, мониторинг и контрол.  

Програмата за превенция на отпадането на деца се базира на: 

 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; 

 Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото 

участие в детската градина. Детето следва да бъде стимулирано да участва 

активно в образователно- възпитателния  процес; 

 Всеобхватност на дейностите - осъществяване на дейности по превенция на 

тормоза и насилието, ранна диагностика на обучителни затруднения на децата, 

както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемно поведение; 

 Публичност и прозрачност - публикуване на интернет страниците на детската 

градина на информация за обмен на добри практики, празници, тържества и изяви 

на децата; 

 Обратна връзка с институции, родители, учители; 

 Идентифициране на рисковите фактори.  



III. Цели:          

1. Изпълнение на мерки и дейности за превенция на преждевременно отпадане на 

деца. 

2. Усъвършенстване работата на педагогическия екип, повишаване качеството на 

образование. 

IV. Дейности: 

 Осигуряване на позитивна образователна среда – психологически климат, 

атмосфера на взаимоотношения, управление; 

 Осъществяване на контрол за редовно и точно вписване на отсъствията на 

децата в задължителната документация, за коректно и точно подаване на данните за 

движението на децата и за броя на отсъствията; 

 Проследяване на преместването и отсъствията на децата; 

 Своевременно информиране на директора от учителите за отсъствия на 

децата от подготвителните групи по неуважителни причини повече от 3 пъти в месеца; 

 Посещение от учителите на групата на постоянния адрес на детето, 

отсъствало 3 и повече последователни дни - при невъзможност за свързване с родителите 

по телефон; 

 Уведомяване от родителите при необходимост детето им да отсъства по 

здравословни причини и представяне на медицинска бележка; 

  Включване в съвместни кампании със заинтересованите страни за 

намаляване риска от преждевременното напускане; Засилване на взаимодействието детска,    

градина - външни институции, имащи отношение по проблема. 
 Работа по Национални програми и проекти като мярка за осигуряване на 

качествено образование и превенция на отпадащите деца; 

 Повишаване на качеството на образованието като предпоставка за 

развитието на личността на всяко дете и предотвратяване на ранно напускане; 

 Оптимизиране и обогатяване формите за двигателна активност, занимания 

с различни видове изкуства,  игри; 

 Квалификация на педагогическите специалисти, използване на иновативни 

методи и технологии; 

 Анализиране на входното и изходно проследяване на резултатите от 

развитието на децата; набелязване и изпълнение на взети мерки; 

 Достъп до качествено образование на децата със СОП; осигуряване на 

допълнителна подкрепа на деца. 

 Включване на родителите в подготовката и провеждането на мероприятия, 

отбелязване на традиционни празници, обичаи, обреди; организиране на 

тематични родителски срещи, „училище за родители” на теми, подадени от 

самите родители или провокирани от ежедневието и др. 

  

V. Методи: системно наблюдение, анализ, оценка, методи, развиващи ресурси и 

насочващи въздействието съобразно установените потребнобности; коригиращи 

мерки.  

 

VI. Контрол и отчет на дейностите и мерките за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система за годината. 


