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ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО 

НА ДЕЦА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за превенция на отпадането от образователната система на ДГ „Звънче” е 

разработена в съответствие с ключови национални документи като: Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-

2020)г., приета от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 год.; План за 

2016-2017г. изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013 -2020) г. на МОН; Програма за намаляване 

дела на преждевременно напусналите образователната система в Община Козлодуй 

2016-2017г., Решение№373 от 5 юли 2017 година за създаване на механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и 

Постановление № 100 от 8 юни 2018 г.и  изм. и доп. с Постановление № 259 от 14 

октомври, 2019 г. -  ДВ. бр.82 от 18 Октомври 2019г. за създаване и функциониране на 

механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст 

Основни акценти на Програмата на ДГ „Звънче” за превенция на отпадането 

на деца от образователната система са: 

 Разработване на мерки, свързани с превенцията по отношение справянето с 

риска от отпадане от образователната система. 

> Засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование. 

> Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни.  

> Обхват на деца от ПГ, които не са обхванати в образователната система. 

> Прилагане на механизми за ранно идентифициране на децата в риск от 

преждевременно напускане на детската градина и идентифициране на причините за 

това. 

IІ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА  

ГРАДИНА:  

1. Икономически причини  

Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността поставят  

много деца в условия, водещи до повишен риск от отпадане. В резултат на 

финансовите и икономически затруднения много деца са принудени да помагат на 

семействата си, което води до нарушаване на участието им в учебния процес. Голям 

е делът на семействата, които работят в чужбина, като децата са оставени да живеят 
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с баби и дядовци или други роднини, които не контролират ефективно или не 

насърчават участието на децата в образователната система. 

2. Социални причини  

Свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, 

напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, 

функционална неграмотност или ниско образование на родителите, непълни 

семейства, деца в риск от извършване на противообществени прояви, домашно 

насилие, налагането на строги наказания.  

3. Образователни причини  

Обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на учебното съдържание,  

негативни нагласи на участниците в образователния процес и липсата на 

мотивация.  

4. Етнокултурни причини  

Етнокултурното многообразие в съвременната българска образователна система се  

изразява в специфичните етнически, религиозни и езикови измерения. Силно  

действащите вътрешно групови норми и натискът на етнокултурните традиции сред  

уязвими етнически общности и групи предопределят специфичните причини за  

преждевременното напускане на детската градина: отсъствие на познавателна  

мотивация, ниска степен на готовност за училище, липсва мотивация на родителите 

за получаване на образование от децата им и др.  

5. Институционални причини  

Като такива могат да се квалифицират недостатъчно координираният подход между  

различните служби и специалисти на национално, регионално, местно и ниво детска  

градина за справяне с преждевременното напускане; недостатъчно ефективният  

контрол върху управлението и функционирането на политиките за обхващане,  

задържане и реинтегриране на децата в образователната система. Положителната  

промяна на състоянието изисква прилагането на комплексни мерки и добра  

координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на  

управление - национално, регионално, местно и институционално.  

6. Причини, свързани със здравния статус  

В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование продължава  

тенденцията за интегриране на децата със специални образователни потребности в  

образователната система. 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. 

ІІІ. ОСНОВНИ ПРИЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОГРАМАТА  

1. Всяко дете е добро в нещо.  

Представата за това, в какво е добро едно дете може да е различна от това, което 

ние си представяме като „добър в...”   

2. Поставяне на високи очаквания.  

Всеки човек се стреми да постигне това, което се очаква от него. Много често  

развитието на ромските деца се предопределя от ниските очаквания, които 

околните (особено учителите) имат за тях. Следователно, за да постигат по-добри 

резултати децата и да се развиват постоянно, пред тях трябва да се поставят все по-

нови и по-високи очаквания.  

3. Детската градина може да бъде привлекателна за всяко дете.  

За да бъде детската градина привлекателна е необходимо децата, техните родители 

и местната общност, от която са част, да я припознават като „своя” институция. За 

това е нужно, от една страна, те да намират нещо от своята култура, ДГ да 

представлява благоприятна среда за всяко едно дете, както и да бъде ангажирана с 

живота на местната общност. От друга страна е необходимо всички да виждат 

практическата полза от детската градина: учебните програми и целият учебен 



процес да покриват области, които дават умения за живота.  

4. Детската градина може да бъде добре функционираща система.  

Добре организираната детска градина е най-сигурната гаранция за привличането,  

задържането и успеха на децата. Добре организираната детска градина умее да  

приобщава и овластява родителите, има ресурси да предлага по-широк спектър от  

образователни възможности и прилага модерни педагогически методи на работа. 

ІV. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА  
Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на  

предучилищното образование на децата като предпоставка за равноправно социално  

включване и пълноценна личностна реализация.  

V. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  
1. Разработване, изпълнение на политика за повишаване на обхвата в образователната  

система при ясно разпределение на отговорностите и взаимодействие между  

различните равнища на управление. 

 2. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на детската  

градина с оглед ограничаване на последиците от тях.  

3. Насърчаване на включването в образованието на рискови групи и развиване на  

приобщаващото образование.  

4. Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за  

включване в образование и обучение.  

5. Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция и  

намаляване на преждевременното напускане на детската градина.  

VІ. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО  

НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  

Постигането на оперативните цели на стратегията се осъществява чрез:  

1. Превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за  

преждевременно напускане на детската градина, както и ограничаване на условията,  

които го благоприятстват. Политиките и мерките за превенция са насочени от  

образованието и грижите в ранна детска възраст.  

2. 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.  

3. Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите 

детската градина отново да се включат в образованието, като им бъдат предложени  

разнообразни и достъпни форми за завръщане в системата на образование и обучение.  

VІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО  

НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  

1. Мерки за превенция на преждевременно напускане на детската градина.  

1.1. Осигуряване на позитивна образователна среда- климат, атмосфера на  

взаимоотношения, управление.  

Позитивната образователна среда е свързана с ясно дефиниране на правата,  

задълженията и отговорностите на участниците в образователния процес за  

осигуряване на условия за образование, благоприятстващо развитието на личността на  

всяко дете, както и с подобряване на взаимодействието в образователната институция.  

1.2.Повишаване на качеството на образование като предпоставка за развитие на  

личността на всяко дете и предотвратяване на преждевременното напускане детската  

градина. В това отношение следва да се постави акцент върху:  

 оценяване, установяващо резултати и осигуряващо обратна връзка, за  

поддържане и стимулиране на мотивацията за учене, както и мониторинг на  

качеството на образователния процес;  



 прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с  

индивидуалността на детето като партньор в образователния процес;  

 задължителна квалификация на педагогическите специалисти, насочена към  

идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане  

на образователната институция;  

 развиване и популяризиране на нови форми на преподаване;  

 формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст.  

1.3.Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на 

образованието за децата от уязвими етнически общности.  

За целта е необходимо да се реализират политики за преодоляване на обособяването по  

етническа принадлежност на децата в групи и ориентиране на обучението към работа в  

мултикултурна група, като същевременно се повиши интеркултурната компетентност  

на всички участници в образователния процес. Там, където е необходимо, следва да се  

предоставя допълнително обучение по български език. 1.4. Достъп до качествено  

образование за деца със специални образователни потребности Осигуряване на  

приобщаващо образование за децата със специални образователни потребности чрез:  

 създаване и ефективно функциониране на достъпни центрове, предоставящи  

адекватна подкрепа за всяко дете;  

 развитие капацитета на учителите от детските градини за работа с децата със  

специални образователни потребности, както и на специалистите, работещи  

с деца за прилагане на единна методика за оценяване на образователните им  

потребности;  

 изграждане на педагогическа и специализирана подкрепяща среда за всяко  

дете за осигуряване на приобщаващото образование. 2. Мерки за интервенция на 

преждевременно напусналите детската градина  

2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите  

Родителите и местната общност са участници в процеса на образование. Те са основен  

фактор за подпомагане на децата в риск от преждевременно напускане на детската  

градина и трябва да бъдат насърчавани чрез:  

 популяризиране на добри практики и възможности за участие в мрежи за  

включване на родителите и местната общност в процеса на прилагане на  

мерките за предотвратяване на преждевременното напускане на детската  

градина;  

 повишаване на отговорността на родителите и тяхната активност за  

сътрудничество с учителите и ръководство с цел развитието на децата им с  

фокус върху родители от уязвими групи за насърчаване на редовното  

посещаване на детската градина;  

 включване в осъществяването на граждански контрол в управлението на ДГ.  

2.2. Подкрепа за развитието на децата чрез създаване на екипи, които да работят  

съвместно с родителите, органите за закрила правата на детето и органите за борба  

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

2.3. Прилагане на системи за ранно предупреждение.  

След идентифициране на децата, застрашени от преждевременно напускане на 

детската градина и причините за това, следва да се прилагат конкретни мерки за 

всеки застрашен:  

 работа със семейството му;  

 допълнителни занимания/консултации.  

2.4. Развитие на занимания по интереси.  

Заниманията по интереси имат доказан ефект като средство за повишаване  

удовлетвореността на децата от живота в детската градина и ограничаване на  

преждевременното напускане. Те осмислят свободното време на децата чрез изява в  



предпочитана дейност, приобщават и мотивират, включително деца с 

идентифицирани потребности от специфична подкрепа, деца в риск от отпадане 

и/или с прояви на агресия и/или насилие. Тези занимания повишават мотивацията за 

участие в образователния процес и допринасят за развиване на знания, умения и 

компетентности.  

2.5. Подпомагане на децата, застрашени от преждевременно напускане на детската  

градина по финансови причини.  

Една от основните причини за преждевременното напускане на детската градина е  

липсата на финансови средства на семейството за осигуряване на редовното 

присъствие и активното участие на децата в образователния процес. Целевата 

финансова подкрепа може да включва частично или пълно заплащане на таксите от 

общината в детските градини за децата от семейства с ниски доходи.  

3. Мерки за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на детската  

градина  

Създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната система на  

преждевременно напусналите я чрез:  

 завръщане на преждевременно напусналите детската градина към формалната  

система на образование;  

 включване в самостоятелна или почасова организация на предучилищното  

образование. Постигането на определените цели и очакваните резултати ще бъде 

наблюдавано и измерено чрез количествените индикатори към всяка конкретна 

мярка. 

III. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Мерки за реализиране на 

политиките 

Срок за 

изпълнение  

Ангажирани 

служебни лица и 

институции 

Индикатори 

Включване на учител в Екипите 

за обхват на децата 

Цялата учебна 

година 

М.Патроева, ДГ, 

Община, СД, РУО 

Брой  

ангажирани 

служебни лица 

Подаване на ежемесечна 

информация до Община при 

деца с повече от 3 отсъствия и 

мерки за намаляване на 

отсъствията 

Цялата учебна 

година 

Директор  Брой подадена 

информация 

Прилагане на работещи 

механизми за контрол върху 

броя на отсъствията на децата в 

ПГ чрез ежемесечни проверки и 

предоставяне на информация до 

4-то число на следващия месец в 

НЕИСПУО-модул”Отсъствия на 

децата” 

Цялата учебна 

година 

Директор, учители 

на ІІІ и ІV група 

Брой 

ежемесечни 

проверки 

Текуща контролна дейност по  

изпълнението на политика на 

ДГ и на ефективността на 

предприетите мерки за 

Цялата учебна 

година 

директор Брой протоколи 

от контролната 

дейност 



предотвратяване на 

неизвинените отсъствия на 

децата в ПГ. 

Актуализиране на длъжностните 

характеристики на 

педагогическите и 

непедагогическите специалисти 

с вменяване на отговорности, 

произтичащи от създадената 

процедура и механизъм за 

превенция и  действие при 

неизвинени отсъствия. 

септември 2022г. Директор, учители Брой 

актуализирани 

длъжностни 

характеристики 

Анализ и проследяване на 

записването, преместването, 

отписването  и отсъствията на 

децата. 

Цялата учебна 

година 

Директор, учители 

на ІІІ и ІV група 

Брой анализи 

Повишаване интереса на децата 

към работата в екип чрез 

участие в различни кампании и 

събития, отбелязване на важни 

дати, вкл. от екологичния 

календар (активно участие на 

всички деца в мероприятията от 

Плана за празници и 

развлечения 

Цялата учебна 

година 

Учители и други 

заинтересовани 

лица 

Брой проведени 

мероприятия и 

участия в 

кампании, брой 

участвали деца. 

По-голяма атрактивност в 

обучението на децата чрез 

използването на интерактивни 

методи, онагледяване, 

практическа насоченост и др. 

Цялата учебна 

година 

Учители на групите Брой тематични 

проверки 

Анализиране на резултатите от 

постиженията на децата по 

отделните образователни 

направления спрямо очакваните 

резултати и ДОС. 

м.ХІ.2022 г. 

м. VІ.2023 г. 

Учители по групи Брой анализи 

Подобряване на възможностите 
за обучение на деца със СОП в 
риск от отпадане: работа с деца, 
застрашени от обучителни 
трудности.  
 

Цялата учебна 

година 

Директор, учители, 

специалисти 
Брой програми 

за работа с деца, 

застрашени от 

обучителни 

трудности  

Брой деца, 

подпомогнати за 

включване в 

общообразо-

вателна среда  

Брой 

специалисти, 

осъществяващи 

ресурсно 

подпомагане 
Брой деца, 



подпомогнати от 

съответните 

специалисти;  

Брой деца, 

застрашени от 

отпадане, 

подпомогнати от 

съответните 

специалисти 

Повишаване участието и 
ангажираността на родителите, 
чрез включване в съвместни 
дейности с учители и директор 

Цялата учебна 

година 

Родители и 

учители, директор 
Брой дейности 

Разчупване на стереотипа на 
провеждане на родителските 
срещи чрез прилагане на 
интерактивни методи, 
практикуми, открити ситуации и 
др., когато е възможно 

Цялата учебна 

година 

Родители и 

учители, директор 

Брой проведени 

родителски 

срещи по 

нетрадиционен 

начин 

Откриване на ранни сигнали на 
отпадането  

Цялата учебна 

година 

Учители на всички 

групи 
Брой деца, 

застрашени от 

отпадане, 

подпомогнати от 

съответните 

специалисти 

Консултиране на родители с 

конфликти и противоречия в 

семейството 

Цялата учебна 

година 

Учители на всички 

групи 

Брой деца, 

застрашени от 

отпадане, 

подпомогнати от 

съответните 

специалисти 

Даване на знания и формиране 

на умения за справяне със 

социални проблеми във 

всекидневието 

Цялата учебна 

година 

Учители на всички 

групи 
Брой деца, 

застрашени от 

отпадане, 

подпомогнати от 

съответните 

специалисти 

   

 

 


	I. ВЪВЕДЕНИЕ

