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                    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. 

 

                    Превенцията за ранното напускане, следва да започне още в най-ранната 

степен на образование – от детската градина. Позитивната образователна e ключова 

мярка в превенцията на преждевременното напускане на ДГ 

 

 

1. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата акцентира върху: 

1.1. Мерки, свързани с превенцията на риска от отпадане от детска градина. 

1.2. Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в 

едно със 

засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование. 

1.3. Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна 

информация за движението на децата. 

 

 

 

 



 

 

2. ПРИЧИНИ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА:  

 

2.1. Икономически причини - Безработицата, ниските доходи, пониженият 

жизнен стандарт и бедността поставят много деца в условия, водещи до повишен риск 

от отпадане.  Голям е делът на семействата, които работят в чужбина, като децата са 

оставени да живеят с баби и дядовци или други роднини, които не контролират 

ефективно или не насърчават участието на децата в образователната система. 

                  

2.2. Социални причини - Свързват се с родителска незаинтересованост, 

противоречия, конфликти, напрежение и кризи в семейството. 

 

2.3. Образователни причини: трудности в усвояването на учебното съдържание  

и липсата на мотивация. 

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Създаване на подходяща среда за предоставяне на равни 

възможности и гарантиране на качествено образование.  

 

  ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

  Пълноценна социализация на децата от уязвими групи. 

  Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата. 

 Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 

образователния процес. 

 Откриване и развиване на уникалните заложби на децата  от уязвимите групи. 

  
             ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ :  

 Подобряване резултатите от възпитателно-образователния процес, осигуряване 

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

групи , етнически общности и на деца със специални образователни потребности. 

 

    Предотвратяване отпадането на деца от образователната система 

 
 

     МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА:  

  

 Набиране и популяризиране на добър опит от заинтересованите страни по 

разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната 

интеграция на деца от уязвими групи. 

 Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

 Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните и уязвими деца. 

 Осигуряване на разнообразни форми на обща и допълнителна подкрепа за 

децата от уязвимите групи за по-голямо изравняване на стартовите им позиции 

при постъпване първи клас. 

 Осигуряване на допълнително обучение по български език за  деца етническите 

малцинства и уязвими групи. 

 Подпомагане на  семейства от уязвими групи при заплащането на таксите за 

детски градини,  като средствата се поемат от МОН по проект, финансиран от 

ЕС. 

 Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни уязвими групи 

за съхраняване и развиване на общите и специфичните им таланти. 



 Контролиране посещаемостта на децата чрез ежемесечно отчитане средно 

дневната посещаемост на децата, своевременно осъществяване на връзка с 

родителите, за установяване причините за отсъствие на децата, анализиране 

средната посещаемост на децата по групи в края на всеки месец. 

 Контрол на поведението, с цел недопускане на тормоз и насилие. 

 Повишаване квалификацията на учителите за работа с деца в риск. 

 Осъществяване на контрол по изпълнението на плана 

 

 За пълен обхват на децата, съгласно РМС 373 е създаден Eкип за съвместна работа 

на институциите за обхващане и задържане в образователната система на децата в 

задължителна предучилищна възраст (екипи за обхват): представители на: РУО 

Велико Търново; Община Горна Оряховица; Дирекция „Социално подпомагане“ 

Горна Оряховица;  РУ Горна Оряховица; ДГ“Здравец“ Горна Оряховица. 

Член на Eкипа за съвместна работа на институциите е Татяна Митева 

Заместник – Моника Москова 

Екипът за обхват, осъществява дейности за интервенция, компенсиране и превенция 

спрямо  основните  групи: 

 деца в задължителна предучилищна възраст, които досега не са обхванати в 

образователната система 

 деца  от отпадане 

 

         Ръководството на детската градина ще сигнализира и осъществява ефективна 

комуникация  със заинтересованите страни, при възникване на проблем за решаване - 

разработване на механизъм за реинтеграция на отпадналите деца. 

 

 

Настоящата програма е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за 

предучилищното и училищното образование е приета на заседание на Педагогическия 

съвет с Решение от Протокол № 2/  20.10.2020 г.  

Програмата се актуализира в началото на всяка учебна година и при настъпили 

промени в нормативните актове, 

 

     Отчитането на изпълнението на Програмата се извършва пред ПС в края на 

учебната година. 


