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П Р О Г Р А М А  
за превенция за ранно напускане на детската градина 

в ДГ № 68„Ран Босилек” 
 

1. Непрекъснат мониторинг на дейността на екипа за съвместна работа на институциите 

за обхващане и включване в образователната система на деца  в задължителна 

предучилищна възраст (екипа за обхват); 

 

2. Системен контрол от  страна на директора за неуважителни  отсъствия  на деца  от 

детската  градина , коректното им и своевременно отразяване в училищната 

документация и предприемане на последващи действия при необходимост; 

 

3. Своевременно установяване на причините и прилагане на ефективни мерки за 

предотвратяване отсъствието на децата в партньорство с отговорните териториални 

органи на изпълнителната власт; 

 

4. Системно взаимодействие с родителите с цел мотивирането им за осигуряване на 

трайното присъствие на детето в ДГ № 68 „Ран Босилек”, мотивиране за учене и 

постижения, включително чрез подписване на тристранно споразумение между 

образователната институция, родителите и децата за намаляване на отсъствията, риска от 

преждевременно отпадане от образователната система, поведението на децата и 

подобряване на взаимоотношенията детска градина – родители - деца; 

 

5. Организиране на “Училище за родители” по проблемите  на отговорността за 

образованието и възпитанието на децата; 

 

6. Привличане и ефективна работа с потенциалните заинтересовани страни в общността 

за предотвратяване на отпадането, гарантиране на присъствието и мотивиране за учене и 

постижения на децата - медиатори сред общността – образователни, здравни, трудови; 

обществени възпитатели, доброволци, библиотеки, читалища, центрове за обществена 

подкрепа,общностни центрове, семейно-консултативни центрове, центрове за социална 

рехабилитация и интеграция, спортни, културни и други организации, фирми/компании 

и други; 

 

7. Информиране на родителите за наличните социални и общностни услуги в интерес на 

децата и семейството; 

 

8. Прилагане на мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата в риск от отпадане в 

съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование; 

 

9. Осигуряване на позитивен климат и атмосфера на приобщаване; 

 

10. Реализиране на мерки за ангажиране на застрашените от отпадане деца в ДГ № 68 
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„Ран Босилек” чрез популяризиране на добрите постижения на децата, участие в 

празници, допълнителни образователни дейности  и занимания по интереси; 

11. Прилагане на целенасочени действия за превенция на отпадането на децата на 

прехода между предучилищно и училищно образование; 

 

12. Разработване на схеми за менторство – между връстници (от по-голяма група или 

връстник) и от възрастни (учители, родители, членове на общността); 

 

13. Прилагане на методи за обучение от връстници; 

 

14. Организиране на обучения за развиване на умения за учене, мотивация, комуникация, 

разрешаване на конфликти, управление на гнева, преговори, целеполагане и др. чрез 

учебната програма, допълнителни дейности, дейности по проекти и други; 

 

15. Изискване на ежедневен мониторинг върху поведението на децата; 

 

16. Диференциран педагогически подход и индивидуализирано обучение в групата; 

 

17. Системно проследяване на напредъка в обучението от учители и други педагогически 

специалисти/логопеди, психолог, ресурсни учители/; 

 

18. Организиране на информационни кътове, срещи, консултации и пр.; 

 

19. Включване на ДГ № 68 „Ран Босилек” в национални програми, международни и 

други проекти, чрез които да се създават условия за допълнително обучение, подкрепа и 

мотивация, квалификация на педагогическите специалисти и други дейности за 

ефективно изпълнение на политиките за обхват и задържане на децата и повишаване 

качеството на образованието. 
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