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Директорна ДГN28 „ХристоБотев“
гр.Варна

ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯНА РАННОТО НАПУСКАНЕ

НА ДЕЦАТАОТ ДЕТСКИТЕГРАДИНИ

Настоящатапрограма е приетана заседание наПедагогическисъвет с ПротоколУ21 от
21.09.2022г и утвърденасъс Заповед*2103 от 29.09.2022г.
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Превенциятаза раннотонапускане и отпадане от образователната
система следва да започне в най — раннатастепен на образование— от

детската градина. Позитивнатаобразователнасреда във всяка детска
градинае ключова мяркав превенциятана преждевременнотонапускане
на ДГкато във формиранетои се включват следнитедейности:

I.

разработванеи изпълнение на собственаПрограмаза превенция;

• повишаване квалификациятана педагогическите екипи за

идентифициранена причинитеза раннотоотпадане. на децата;

разработванеи прилаганена механизми за контрол, оценка и

самооценка на дейносттана директораи педагогическите
специалисти по отношение намаляването на отсъствията;

• развиванена дейностив детската градина за подкрепаза
личностното развитие;

• справянес възникващите трудностиоще от най— раннавъзраст;

• активно взаимодействиемеждуродители, деца и педагогически
специалисти;

развиванена инициативи и системен обменна добрипрактикиза
превенцияна преждевременнотонапусканенаДГ.

Цели:

1. Осигуряванена позитивна образователнасреда— добърпсихо
климат, атмосферанадобронамеренивзаимоотношения.

2. Осигуряванена достъп до образованиеи повишаване качеството на

образованиетоза деца от уязвимиетнически общности.
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З. Достъпдо качествено образованиеза деца със специални

образователнипотребности.
4. Прилаганена методите на медиация с цел намаляване на рискаот

преждевременнонапусканена детска градинапорадинарушен
контакт с родителите.

5. Подпомаганена преждевременнонапусналитедеца отново да се

включат в образованието,чрез предлагане на пътища за

завършванена подготвителна групавДГ.

II. Необходимидействияза постигане на целите:

1. Повишаване на отговорносттана родителите по отношение

присъствиетона децата в ДГ, сътрудничествос учителите.

2. Контролна отсъствията на децата и причинитеза допусканетоим,
както и поведението с цел недопусканена тормози насилие.

З. Повишаванеквалификациятана учителитеза работас деца в риск.

4. Засилванена връзкатамеждуучителяи детето и връзкатаучител—

родител, основаваща се на взаимно довериеи уважение.

5. Търсенена формиза повишаване на информираносттана родителите
на напусналитедеца отново да се включат в образованието.

6. Разглежданена Педагогическисъвет на случаитена деца в рискот
отпадане от системата ПУО.
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III. Меркиза превенция:

1. Разработванена училищнастратегияв зависимост от конкретните
условияи трудностивДГ.

2. Провежданена здравно и гражданскообразование,изнасяне на

беседис родителии учители— за стреса, трафикана хораи др.

З. Социализиранена децата, за които българскияезик не е майчини за

деца в неравностойноположение и включването им в различни
допълнителни формина обучение.

4. Назначаванена Екип за подкрепана личностното развитиеза работа
с деца в рискот отпадане.

5. Реализиранена политики за интегриранообучениена деца със

специални образователнипотребности,включително на осигуряване
на достъпна архитектурнасреда.

6. Целодневнаорганизацияна учебнияден.

7. Повишаванена достъпа до съвременниинформационнитехнологии.

8. Реализиранена политики за преодоляванена разделянетона децата
по етнически принципи струпванетоим в една и съща групав ДГ.

IV. Анализ на причините за ранно напускане:
икономически причини;
социални причини;

V образователнипричини;
етнокултурнипричини;

V институционални;
причини свързанисъс здравниястатус.
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V. Съвместнидейностина ДГсъс заинтересованитестрани:

1. Съвместнидейностис родителитеза преодоляванена проблемас

отсъствията.

2. Включванена децата в повече занимания по интереси.

З. Осигуряванеприсъствиетона децата от подготвителните групи на

ДГи недопусканена отсъствия по неуважителнипричини.

VI. Очаквани резултати:

1. Приложенединен комплекс от политики, планове и мерки,
съответстващи на националните и основаващи се на системно
наблюдение, анализ и оценка на застрашаващитеявления,
способстващиза ранноотпадане от образователнатасистема.

2. Повишенакомпетентност на педагогическите и непедагогическите
кадри, постигната с надграждащиобучения, които осигуряват
подходяща образователнасреда за развитиетона всяко дете,

включително и на деца от уязвимиетнически общностии деца със
специални образователнипотребности.

З. Повишен обхват в ДГ, чрез насърчаванена навременното
кандидатстване и записване — в годината за приемна съответния
набордеца, както и редовнотопосещение на децата.


