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ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ
НА ДГ „АЛЕН МАК“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

I. Въведение
Програмата за превенция на ранното напускане е част от институционалната
политика ДГ „Ален мак“ във връзка с прилагане на Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с ПМС № 100/08.06.2018 г.,
както и в други национални, областни, общински и училищни политики с такава
насоченост.
Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите ДГ Ален мак
конкретизира заложените политики, мерки и дейности в Стратегията за ограничаване
на отпадането и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област
Хасково съобразно спецификата и конкретните условия в институцията.
Програмата се основава на водещи принципи за законосъобразност, партньорство,
прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите, приемственост, устойчивост
на резултатите, своевременност, отчетност, мониторинг и контрол, иновативност.
Основните нормативни документи, използвани за разработване на програмата:
1.

Конвенцията на ООН за правата на детето.

2.

Харта на основните права в Европейския съюз.

3.

Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж .
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4.
Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето с нейните приоритетни
цели: „Равни възможности за всички деца“, „Детско участие“, „Живот без насилие за
децата“.
5.
Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства .
6.

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността .

7.

Законът за предучилищното и училищно образование.

8.

Наредба за приобщаващото образование

9.

Областна и общинска Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата

Вътрешноинституционални документи:
1.

Стратегия за развитие на детската градина.

2.

Програмна система.

3.

Правилници, програми, правила и др.

II. Принципи на програмата за превенция на отпадането на деца

Програмата за превенция на отпадането на деца се базира на основни принципи на
включващото образование:
1.
Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до
образование.
2.
Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които
образованието дава.
3.

Извеждане правата и интересите на децата като приоритет.

2

ID ICO_096 BG

Детска градина „Ален мак“
град Харманли ул.“Александър
Стамболийски“№81тел.0373/82806

Версия 03/ 15.09.2022г
Стратегическа рамка 20202024г.

Програма за превенция на ранно
напускане на образователната
система

Код в СУК: :ОД_СР_23_03-01

Лист: 3/22

4.
Равнопоставеност и приобщаване на всяко дете: не се допуска дискриминация,
основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход,
вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус.
5.
Зачитане и приемане на индивидуалността и уникалността на всяко дете и
гарантиране подкрепа на личностното развитие.
6.
Осигуряване на сътрудничество между всички участници в процеса на
приобщаващото образование.
7.
Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния
процес.
8.
Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото
участие в дейностите на детската градина..

II. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременно напускане на деца от
детската градина:
1.
Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите, негативно
отношение към образованието на родителите;
2.

Липса на ефективни санкции за родителите.

3.
Нисък жизнен стандарт на част от населението в резултат на продължителна
безработица.
4.

Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от детска градина.

5.
Липса на достатъчно финансови възможности в институцията за подкрепа на
застрашени от отпадане деца по социални причини.
6.

Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването.
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III. Анализ на влиянието на причини, водещи до отпадане от детска градина
1. Социално-икономически причини – социaлният статуc на родителитe оказвa влияниe
кактo върxу продължителноcтта на обучeние на децaта, тaка и върxу причинитe за
тяхнотo oтпадане. Трудова миграция на единия или и на двамата родители на страната
поради невъзможност за издръжка на семейството и търсене на работа в чужбина води
до оставане на детето на грижите на близки роднини (родители, сестри, братя на
родителите), които нямат същия авторитет и изпадат в безсилие за справяне с новите
модели на поведение на децата. Посочването на икономически причини за отпадането
на деца от образователната система е често срещаното обяснение от страна на
родителите им (лоши битови условия, нисък жизнен стандарт, ниски доходи,
формирани предимно от социални помощи в резултат на безработица и др.).
2. Етнокултурни причини – Профилът на учениците с риск от отпадане, на
преждевременно напусналите и на реинтегрирани повторно дава основание да се
приеме, че този проблeм е oсобено oстър cред децaта от ромcки произхoд.
Етнокултурната специфика на ромската общност като причина за отпадането от
училище е свързана с ранните бракове при момичетата, в резултат на което те спират
да посещават училище.
Друг сериозен проблем е, че образованието не е ценност за родителите, защото не е
свързано с конкретна практическа полза – необходимостта от подпомагане на
домакинството в ежедневните дейности (грижи за по-малко дете/деца, участие в
осигуряване на прехрана и др.). Родителите не окaзват съдeйствие на децата си за
оcтаването им в образователната система, защотo oбикновено са с ниcко или бeз
обрaзование и в повечето случаи безрабoтни. Липсва интерес към изученото от децата
през деня, към приятелския им кръг и средата, в която се развиват.
Родителите често заминават за чужбина оставят децата си при по възрастни родители.
3. Здравословни и/или психологически причини, които са свързани със здравния статус
на децата. Рисковете за отпадане са свързани с недостатъчна диагностика и подготовка
на образователните институции за приобщаването на тези деца. Тук се включват и
всички фактори на образователната среда, материалната база, човешките и
финансовите ресурси, които не отговарят на изискванията за прилагане на
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приобщаващото образование. Психологически причини са свързани с неувереност в
себе си, чувство за неуспех, отчуждение, страх и др.
4. Образователни причини, които се проявяват в няколко насоки:
•
обучителни трудности, породени от неразбиране на преподаваното (сложност,
трудност), което води до незаинтересованост, липса на самочувствие, отегчение и това
е причина за апатия и дeмотивация;
•
не добро владеене на български език или българският език не е майчин, което е
причина за по-ниски образователни резултати;
•
неглежиране на отсъствията,отказът от ходене в детска градина и отпадането –
липса на контрол и подкрепа;
•
неидентифицирани проблеми, свързани с тормоз, агресия и/или насилие, което
води до неувереност в себе си, чувство за неуспех, отчуждение и др.
•

ненавременно диагностициране на риска от отпадане;

•
пътуващи деца – придвижването от местоживеенето до детската градина може
да доведе до закъснения и непосещение, а в последствие и отпадане;

IV. Анализ на състоянието за изминалата учебна година:
За периода на предходната учебна година са допуснали отсъствия, както следва:
За направените отсъствия основните причини са:
1.Заниженият родителски контрол към осигуряване на присъствие на децата в детската
градина.
2.Продължително отсъствие от детска градина поради здравословни причини.
3.Проблемна семейна среда.Родители в чужбина
4.Трудна адаптация към режима в детската градина.
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През изманалата учебна година нямаше деца с допуснати неизвинени отсъствия.
Родителите организираха присъстието на децата според Правиника за вътрешния ред.
Имаше семейства,които заминаваха в чужбина и се връщаха през определен период от
време.
VI. Предложения за нови форми и методи за работа с деца, застрашени от
преждевременно отпадане от детска градина.
1.

Административни мерки и работа с институциите за превенция на отпадането:

а) отразяване на движението на децата, проследяване на преместването, писма от/до
приемащите училища и общини по местата на преместване;
б) проследяване приема и записването н I клас;
в) подаване на информация за деца, допуснали повече от 3 дни отсъствия по
неуважителни причини;
г) търсене на съдействие от кметове по места за установяване на контакт с родителите
по местоживеене и обсъждане на мерки и действия за обхват, включване и превенция
на отпадането;
д) контрол на коректно отразяване на отсъствията на децата
е/ съвместни дейности с родителите за организиране присътвието и отсъствита на
децата.
2. Възпитателни мерки за превенция на отпадането:
2.1. Работа с деца
а) ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
вписването в регистър на застрашените от отпадане, както и на тези с обучителни
затруднения;
б) предприемане на индивидуални мерки и дейности за превенция на ранното
отпадане на ниво детска градина;
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в) създаване на условия за индивидуални изяви на децата и мотивирането им за
включване в дейности по интереси;
г) групови дейности и изяви за превенция на отпадане и работа с деца в риск;
д) индивидуална и допълнителна работа с деца с продължително отсъствие –възлагане
на персонални задачи, стимулиране на положителни постъпки и изяви;
е) установяване на диалог детска градина – институции, имащи отношение към
проблема и провеждане на съвместни инициативи с отдел „Закрила на детето“ и др.
2.2. Работа с родителите
а) запознаване на родителите с нормативните актове и вътрешноинтитуционални
документи (правилници, правила, програми и др.), засягащи техните задължения и
отговорности, както и дейности по превенция на ранното отпадане;
б) прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски
срещи, активно включване в общи дейности, родителите-партньори на детската
градина;
в) индивидуална работа с родители на застрашени от отпадане деца.
2.3.

Работа с педагогически специалисти и непедагогически персонал

а) изготвени документи, насочени към подобряване на организационноадминистративната култура на длъжностните лица (образци на писма до родители и
институции, система за общуване с родители, Механизъм за контрол на редовното и
точното отразяване на отсъствията на учениците в документацията, система за награди
и поощрения на децата и др.);
б) повишаване на квалификация и методическа подкрепа.
VI. Цели на програмата
1.
Увеличаване разнообразието и ефективността на прилаганите от детската
градина мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно
напускане на образователната система чрез подкрепа и публично оповестяване на
добри практики и политики.
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2.
Усъвършенстване работата на педагогическия екип по разработване и
изпълнение на програми, в резултат на което да намалее броят на децата в риск от
отпадане.
С изпълнението на целите на програмата се очаква да бъдат постигнати следните
резултати:
•
ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване
развитието и реализацията му, формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене
през целия живот;
•
осигуряване на институционална подкрепяща среда спрямо ученици в риск от
отпадане на ниво детска градина, основаващи се на системно наблюдение, анализ,
оценка, редовна отчетност и прозрачност, от които да произтичат коригиращи
действия, развиване на ресурси и насочване на въздействието съобразно установените
потребности;
•
създаване на положителни нагласи към образователния процес, изграждане на
мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност;
•
подобрени резултати от образование и възпитание, осигурена подходяща
образователна подкрепа за развитието на всяко дете, включително на деца от уязвими
етнически общности и на деца със специални образователни потребности.

VI. План за изпълнение на програмата:
1.1. Осигуряване на позитивна образователна среда – психологически климат,
атмосфера на взаимоотношения, управление ,с което са запознати всички
заинтересовани страни,правила и отгороности
Отговорник: педагогически специалисти Срок: постоянен
Не са необходими финансови средства
Индикатори: Брой неизвинени и извинени отсъствия. Брой преместени деца.
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1.1.1. Разработване и изпълнение на политики в детската градина
Отговорник: педагогически специалисти Срок: постоянен
Не са необходими финансови средства
Индикатори:Брой неизвинени и извинени отсъствия. Брой преместени деца.
1.1.1.1. Разработване и реализиране на мерки за проследяване на преместването и
отсъствията на децата.
Отговорник: педагогически специалисти Срок: постоянен
Не са необходими финансови средства
Индикатори: Брой неизвинени и извинени отсъствия. Брой преместени деца.
1.1.1.2.Иницииране от детската градина на съвместни кампании със заинтересованите
страни за намаляване на риска от преждевременното напускане на детска градина и за
повишаване на информираността относно значението на образованието с обмен на
добри практики.
Отговорници: Педагогически специалисти, местни общности и други заинтересовани
страни (НПО, социални организации, др.)
Срок: постоянен

Бюджет на ДГ,

В рамките на планираните средства в бюджета на участващите институции
Индикатори: 2 броя съвместни събития и нови такима при нужда
1.1.1.3.Планиране и осъществяване на контрол за редовно и точно вписване на
отсъствията на децата в задължителната документация, за коректно и точно подаване
към общините и към РУО на данните за движението на децата и за броя на отсъствията,
за своевременно отразяване на статуса на всяко дете в уеб-базирания Регистър за
движението на децата и учениците.
Отговорник: педагогически специалисти Срок: постоянен
Не са необходими финансови средства
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Брой преместени деца.

1.1.1.4. Планиране и осъществяване на контрол върху спазването на задълженията на
учителите по групи да анализират и оценяват рисковите фактори за отпадане от детска
градина върху децата от групата, в т.ч. обучителни трудности, да предприемат
адекватни превантивни и корективни мерки за справяне с тях, да анализират и отчитат
резултатите от прилагането им и при необходимост да набелязват други мерки.
Отговорник: педагогически специалисти

Срок: постоянен

Не са необходими финансови средства
Индикатори:Организирани съвместни дейности
1.2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на
личността на всяко дете и предотвратяване на преждевременното напускане на
детската градина
1.2.1. Обмен на добри практики в детската градина
Отговорник: педагогически специалисти Срок: постоянен
Не са необходими финансови средства
Индикатори: Брой неизвинени и извинени отсъствия. Брой преместени деца.
1.2.2.По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез игри, интерактивни
методи, онагледяване, практическа насоченост и др.
Педагогически специалисти

срок постоянен

Индикатори:В рамките на планираните бюджетни средства
1 брой квалификационна форма.

2 броя проверки на група;

1.2.3.Анализиране на резултатите от образователния процес по
образователни направления спрямо очакваните резултати и стандарти.
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Отговорник: Педагогически специалисти Срок: постоянен
В рамките на планираните бюджетни средства
Индикатори: Резултати от обучението по образователни направления
1.2.4.Анализ на движението на децата и причини за напускането им.
Отговорник: Педагогически специалисти Срок: постоянен
Не са необходими финансови средства
Индикатори % на напусналите деца по причини в сравнение с предходната учебна
година
1.3. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални
образователни потребности
1.Развитие капацитета на учителите от детската градина за работа с децата със СОП,
както и на специалистите, работещи с деца за прилагане на единна методика за
оценяване на образователните им потребности.
Отговорник: Педагогически специалисти Срок: постоянен Бюджет
на
ДГ
Индикатори: 1брой педагогически специалист, преминал обучение за осъществяване
на ДПЛР на деца със СОП на национално ниво
VІI. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА
ГРАДИНА
Политиките и мерките, които ДГ „Ален мак“предприема за преодоляване на
причините за преждевременно напускане на подготвителна за училище група са
подчинени на националните стратегически мерки, като се отчита спецификата на
образователната институция и нуждите от подкрепа на всяко дете.
Глобални Мерки на ниво детска градина
 Разработване на стратегии в зависимост от конкретните условия и трудности във
всяка ДГ, анализ, отчет и ежегодно актуализиране
 Изградени постоянни комисии по обхващане и задържане на подлежащите на
задължително обучение на деца
 Индивидуална работа от страна на учители със застрашените от отпадане деца
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 Провеждане на здравно и гражданско образование, изнасяне на беседи – за
стрес, трафик на хора и др.
 Провеждане на консултации с психолог и педагогически съветник
 Социализиране на децата, за които българският език не е майчин
 Реализиране на Национални програми и схеми по ОП РЧР
Причини и мерки за превенция ,интервенция и компенсиране:
Семейни и социални причини:
1. Възможно е нежелание на родителите ,детето да ходи на детска градина поради
страх от социална изолация, невъзможност за адаптиране към останалите деца; пониска самооценка, невъзможност за водене и прибиране на детето.
Мерки: - Работа с родителите в посока мотивация за приобщаване на децата от ромски
произход, децата със специални образователни потребности и деца от рискови групи,
както и работа с попечителите на деца /най-често баба и дядо/ от семейства, заминали
в чужбина.
2. Трудова миграция на родителите. Напускане на единия или и двамата родители на
страната поради невъзможност за издръжка на семейството и търсене на работа в
чужбина. Оставяне на детето на грижите на баби и дядовци, които нямат същия
авторитет и изпадат в безсилие за справяне с трудната социална обстановка и новите
модели на поведение на децата.
Мерки: Ежеседмични контакти, а при нужда и ежедневни с попечителите на деца,
търсене на съдействие от отдел „Закрила на детето“, Общностен център - Хасково
/работа с психолог и социален работник/.
3. Липса на грижи от страна на родители заминали в чужбина за децата, както и за
болни членове на семейството;
Мерки: Оказване на социална помощ - чрез дарителски акции, с помощта на РН;
4. Недостатъчна образованост на родителите и липса или занижен контрол върху
цялостното развитие на детето. Изразява се в неконтролиране на часовете за сън,
непознаване на потребностите на детето, липса на интерес към постиженията на
детето, както и подготовката на детето за ролята му ученик;
Мерки: Мотивиране на родителите и приобщаване на тези деца чрез посещаване
целодневната форма на организация в ДГ; търсене на непрекъснати разширени срещи
с тези родители, мотивиране и приобщаване към училищната общност.
5.Чести конфликти между агресивни родители - побой, домашно насилие, развод,
посегателство от страна на нови партньори на един от двамата родители.
Мерки: В най-честите случаи детската градина се превръща в единствено защитено
място за детето. Търси се контакт с родителите и се обяснява какво наблюдава учителя
в поведението на детето. Насочват се за консултация с психолог. При необходимост се
сезира отдел „Закрила на детето“.
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Други по- важни мерки и дейности свързани с превенцията от отпадане са:
Управление на информацията за преждевременно напусналите подготвителна за
училище група:
 Изготвяне на база данни от учителите, в чиито групи има деца от рискови групи
/съобразно различните причини от отпадане/;
 Координиране действията на учителите на подготвителните групи с тези на
ръководство на детската градина
 Квалификация на педагогическите специалисти в посока управление на
конфликти, справяне с агресията и насилието и превръщането му в
педагогически консултант;
 Провеждане на обучителен семинар, тренинги и беседи с педагогическите
специалисти за справяне с последиците от агресия и насилие в дома и детската
градина;
 Провеждане на вътрешна квалификация за начините за разрешаване на
конфликти.
 Обмяна на добри практики;
Реализирането на конкретни дейности за постигане целите на програмата;
 Дейности за усвояването на българския книжовен език и повишаване на
грамотността;
 Насърчаване включването в образованието на рискови групи и развиване на
приобщаващото образование.
 Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за
включване в образование, възпитание и социализация на деца от рискови
групи;
 Създаване на условия за включване на конкретно дете в група за повишаване на
социалните умения за общуване и решаване на конфликти;
 Насочване на детето към занимания, съобразени с неговите потребности;
 Индивидуална подкрепа за детето от личност, която той уважава (допуска до
себе си);
 Участие на родителите в дейности в полза на детската градина с цел сплотяване
на общността и показване на положителен модел за поведение на децата ;
 Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за
превенция и намаляване на преждевременното напускане на подготвителна
група за училище.
 Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите
чрез създаване на специфична образователна и възпитателна интерактивна
среда.
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 Поставяне на детето в активна позиция по отношения на усвояването на нови
знания и практическа приложимост на придобитите знания и умения;
 Превръщането на детската градина в приятно и желано място за децата чрез
използване на иновативни педагогични методи и форми за взаимодействие
 Извършване на ефективна диференцирана работа с деца с по-ниска успеваемост
на база диагностика:
 Провеждане на анкета с родителите на деца с по-ниска успеваемост за
установяване на причините .
 Привеждане самоконтрола и дисциплината на децата в съответствие с новите
обществени реалности.
 Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес,
осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация за учене у децата чрез
целенасочена възпитателно-образователна работа
 ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ и работа с родителската общност. Приобщаването
им към общочовешките ценности и подготовката им за пълноценен живот в
съвременните обществено-икономически условия. Организиране на Дарителски
кампании;
 ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - лекции, беседи, свързани с обучението на децата /
РЗИ :
 Примерни теми : Въздействието на неблагоприятните фактори като
нездравословно хранене, алкохол, тютюнопушене върху човешкото здраве
.Ползата от здравословен начин на живот; Техники за преодоляване на
конфликти; Поставянето на приоритет в работата на учителите и приобщаване
на родителите към идеята за формирането на личностни умения у децата за
адекватно социално поведение в съвременните динамични общественоикономически условия.; Организиране на творчески и спортни дейности с общ
интерес; Опознаване на културата на народите.
 Включване на родителското настоятелство и представители на обществения
съвет като равноправни участници в такъв координационен механизъм;
 Повишаване участието и ангажираността на родителите
 Кампании сред родителите с информационен и практически характер за
привличането им към живота в детската група и градина.
VІІІ. КООДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
1. Осъществяване на контрол по изпълнението на плана
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Отговорник: Директор
срок: май 2023 г. Чрез отчет в анализа на учителите по
групи и дейността на комисията за сигурност и безопасност
2. Реализирането на конкретни дейности за постигане целите на програмата;
Отговорник: Директор
срок: май 2023 г. Чрез отчет в анализа на учителите по
групи и дейността на комисията за сигурност и безопасност
3. Описание на дейността в БОД
Отговорник: секретар по качество срок: постоянен Настоящата програма е приета
на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 / 15.09.2022 г. Програмата се
актуализира в началото на всяка учебна година и при настъпили промени в
нормативните актове, ако Педагогическият съвет прецени, че спецификата на
образователно-възпитателния процес налага това.
Програмата за превенция на ранното напускане се намира в кабинета на директора

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Мерки за реализиране на програмата

Ангажирани лица Срок
за Финансиране
- отговорници
изпълнение
І. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА детска градина
1.1. Осигуряване на позитивна образователна среда – психологически климат, атмосфера на взаимоотно
1.1.1. Разработване и изпълнение на политики в детската градина
1.1.1.1. Разработване и реализиране на мерки за педагогически
09.2022 г.
Не са необходи
проследяване на преместването и отсъствията специалисти
средства
на децата.
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1.1.1.2.Иницииране от детската градина на
съвместни кампании със заинтересованите
страни
за
намаляване
на
риска
от
преждевременното напускане на детска градина
и за повишаване наэинформираността относно
значението на образованието с обмен на добри
практики.

Педагогически
2022/2023година Бюджет на ДГ,
специалисти,
рамките
на
местни общности
средства
в
и
други
участващите инст
заинтересовани
страни
(НПО,
социални
организации, др.)
1.1.1.3.Планиране и осъществяване на контрол Педагогически
2022/2023година Не са необходи
за редовно и точно вписване на отсъствията на специалисти
средства
децата в задължителната документация, за
коректно и точно подаване към общините и към
РУО на данните за движението на децата и за
броя на отсъствията, за своевременно
отразяване на статуса на всяко дете в уеббазирания Регистър за движението на децата и
учениците.

1.1.1.4. Планиране и осъществяване на контрол Педагогически
2022/2023година Не са необходи
върху спазването на задълженията на учителите специалисти
средства
по групи да анализират и оценяват рисковите
фактори за отпадане от детска градина върху
децата от групата, в т.ч. обучителни трудности,
да предприемат адекватни превантивни и
корективни мерки за справяне с тях, да
анализират и отчитат резултатите от прилагането
им и при необходимост да набелязват други
мерки.
1.2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на
преждевременното напускане на детската градина
1.2.1. Обмен на добри практики в детската Педагогически
2022/2023година Не са необходи
градина
специалисти
средства
1.2.2.По-голяма атрактивност напреподавания Педагогически
2022/2023година В рамките на
материал чрез игри, интерактивни методи, специалисти
бюджетни средст
онагледяване, практическа насоченост и др.

1.2.3.Анализиране
на
резултатите
от Педагогически
образователния
процес
по
отделните специалисти
образователни направления спрямо очакваните
16
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резултати и стандарти.

1.2.4.Анализ на движението на
причини за напускането им.

децата и Педагогически
специалисти

2022/2023година Не са необходи
средства

1.3. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни потребности
1.Развитие капацитета на учителите от детската Педагогически
2022/2023година Бюджет на ДГ
градина за работа с децата със СОП, както и на специалисти
специалистите, работещи с деца за прилагане на
единна
методика
за
оценяване
на
образователните им потребности.

ІI. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите
1.Кампании сред родителите с информационен Педагогичесдки
2022/2023година Не са необходим
и практически характер за привличането им към специалисти
живота в детската група и градина.
ІІІ. КООДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
1. Осъществяване на контрол по изпълнението Директор
на плана
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Детска градина „Ален мак“
град Харманли, ул.“Александър Стамболийски“ № 81, тел.0373/82806
odzalenmak1@abv.bg
ЗАПОВЕД
№ 21 /15.09.2022 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 18 от Наредба 15 за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за
реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
УТВЪРЖДАВАМ:
Програма за превенция на ранното напускане на образователната система
С настоящата заповед да бъдат запознати срещу подпис всички служители в
детската градина.
Срещу подпис на родителска среща учителите по групи да запознаят
родителите.
Програмата да бъде публикувана на сайта на детската градина и да бъде
указано на таблото за родители местото на съхранението и от Славина Атанасова.
Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.
Отчет по програмата се прави от КСиБ два пъти в годината на педагогически
съвет.
МЕЛИХАН ЧОЛЕВА
Директор на ДГ“Ален мак“
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Детска градина „Ален мак“
град Харманли ул.“Александър Стамболийски“№81тел.0373/82806
odzalenmak1@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 80 /15.09.2022 г.

На основание 259, ал. 1, чл. 185 и чл. 186 от ЗПУО, за статута и
професионалното развитие на у във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15 от
22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти, във връзка с разпоредбите на Закона за
закрила на детето и Координационен механизъм на детска градина „Ален мак“ за
взаимодействие в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция, и Решение на Педагогическия съвет №1
от 15.09.2022 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Комисия по превенция и закрила на деца в риск, превенция от насилие, ранно
отпадане от детската градина и противодействие на тормоза и агресия в следния
състав:
Председател: Мирослава Тодорова
Членове:
1.Надежда Ахмедова ,
2.Полина Тодорова
3.Владимир Чоков
4.Петя Божинова

Комисията има следните задължения:

19

ID ICO_096 BG

Детска градина „Ален мак“
град Харманли ул.“Александър
Стамболийски“№81тел.0373/82806

Версия 03/ 15.09.2022г
Стратегическа рамка 20202024г.

Програма за превенция на ранно
напускане на образователната
система

Код в СУК: :ОД_СР_23_03-01

Лист: 20/22

1. Да изготви актуален и работещ План програма за координирани усилия и
дейности на всички участници в образователния процес за превенция и закрила
на дете в риск и за преодоляване на проблемното поведение, тормоза и
насилието над деца, план за агресията и превенция на ранно напускане на
детската градина
2. Да запознае всички, работещи с деца в детска градина „Ален мак“ с
Координационния механизъм и изискванията за превенция на насилието и
риска.
3. Да запознае работещите с начините за реагиране при установяване на насилие и
тормоз над дете.
4. Да запознае работещите, срещу подпис, с Плановете за работа и да организират
тяхното стриктно изпълнение.
5. Да се направи отчет на дейнсотта на комисията чрез доклада на комисията по
Сигурност и безопасност.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на предеседателя на комисията
Мирослава Тодорова.

МЕЛИХАН ЧОЛЕВА
Директор на ДГ“Ален мак“
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