
1 

 

 

Гр.Раковски ,общ.Раковски,обл.Пловди,ул.”Н.Вапцаров”№1А,тел:031512103 

GSM:0884292913,e-mail:diana.stoianova@abv.bg 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

Диана Стоянова 

Директор на ДГ „Първи юни” 

гр. Раковски 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

в ДГ „Първи юни” 

2021 -2022г. 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в училище се основава 

на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-

2015 година (Раздел VII), на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2013-2020) и на Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система  на РУО – 

Пловдив. 

 Програмата конкретизира приоритети и мерки в политиките за превенция и интервенция на отпадането и на 

преждевременно напускане на училище на децата и учениците в училище. 

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В ДЕТСКАТА  ГРАДИНА: 

             

   СПИСЪК № 1 деца, които през учебна 2020/2021г. отпадат от образователната система: 

 

 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ГРУПА УЧИТЕЛИ НА ГРУПАТА 

1    

2    

3    

 

СПИСЪК № 2 Деца,, които през 2020/2021г. са били поставени в риск от отпадане, но са се завърнали в училище: 

 

 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ГРУПА УЧИТЕЛИ НА ГРУПАТА 

1    

2    

3    

 

 

 

Забележка:  В ДГ”Първи юни” до настоящия момент не е съществувал риск от преждевременно напуснали деца. 

 

В ДГ”Първи юни” има деца от ромски произход, но никога не е имало причини те да напуснат преждевременно 

детската градина. Срещат трудности при адаптацията, защото: 

 имат съществени затруднения при  общуване и усвояване на учебния материал,  което е и фактор за слабата им 

мотивация да ходят редовно на детска градина .  
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 при тях българския език не е майчин, което ги затруднява и демотивира. 

С тези родители са проведени многобройни разговори и често получаваме макар и в ниска степен тяхното 

съдействие.  

III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 Превенция срещу отпадането на децата  от ДГ «Първи юни»  

 Осигуряване на безопасна и сигурна среда в детската градина (превенция овладяване на агресията) 

 Подобряване на материалната база в училище 

 Осигуряване на по-добро качество на живот на децата . 

 Превенция (Превантивни мерки) за предотвратяване и противодействие на тормоза в ДГ 

 

 За постигане на целта на програмата за периода 2021 – 2022г. се определят следните основни приоритети: 

 Приоритет 1: Обхват на децата  в задължителна училищна възраст 

Приоритет 2: Повишаване на мотивацията на децата за участие в образователно-възпитателния процес, 

съобразно техните интереси и потребности.  

Приоритет 3: Преосмисляне и планиране на работата с родителите. 

Приоритет 4: Промяна в самочувствието и повишване на мотивацията за работа на учителите.  

IV. МЕРКИ 

 Основните приоритети на програмата ще се реализират чрез изпълнение на следните мерки: 

 

Мерки по приоритет 1: Обхват на децата  в задъжителна училищна възраст чрез: 

 Данни от ГРАО 

Мерки по приоритет 2: Повишаване на мотивацията на децата за участие в образователно-възпитателния 

процес, съобразно техните интереси и потребности чрез: 

 Децата получават компетенциите, предвидени в ДОС играейки. 

 Включване на разнообразни дейности по интереси 

 Подобряване на материалната база в детската градина 

 Участие на децата  в изяви. 

 Осигурени условия за ресурсно подпомагане на децата със СОП. 

 Засилена  индивидуална работа на учителите  с деца, които срещат  затруднения. 

Приоритет 3: Преосмисляне и планиране на работата с родителите чрез: 

 Провеждане на родителски срещи – общи и индивидуални 

 Своевременно информиране на родителите за проблемите с детето им. 

 Родителите като партньори и хора с идеи - включване на родителите в инициативи от детската градина. 

 

Приоритет 4: Промяна в самочувствието и повишване на мотивацията за работа на учителите чрез: 

 Мотивиране чрез успехите на децата. 

 Подкрепата от страна на ръководството и от страна на родителите 

 Участия в конференции с представяне на добри практики 

 Повишаване на квалификацията 

 Прилагане на гъвкави програми в рамките на ситуациите. 

 Издигане престижа на ДГ. 

 

V. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

В изпълнение на Програмата за учебната 2021/2022г. са сформирани: 

 Комисия за превенция във връзка с Координационния механизъм 

 
 

ДЕЙНОСТИ 

 

 

СРОК 

 

ИЗПЪЛНЯВА 

 

КОНТРОЛ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

1 

Актуализация на Програмата за 

намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система  

до 30.09.2021г 
Комисия по 

превенция 
Директор 

 

2 

Приемане Програмата за намаляване 

дела на преждевременно напусналите 

образователната система  

до 30.09.2021г 
Педагогически 

съвет 
Директор 

 

3 
Разработване на план за намаляване 

дела на преждевременно напусналите 

до 30.09.2021г Комисия по 

прибиране и 
Директор 
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образователната система  задържане на 

подлежащите на 

задължително 

обучение ученици 

4 

Приемане план за намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система 

до 30.09.2021г 
Педагогически 

съвет 
Директор 

 

   
  

 

 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

6 

Провеждане на срещи-разговори с 

децата , застрашени от отпадане 

до 30.10.2021г. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

7 

Индивидуална работа с децата, 

застрашени от отпадане 

до 30.10.2021г. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

8 

Провеждане на срещи-разговори с 

родителите на децата , застрашени от 

отпадане 

до 30.10.2021г.. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

9 

Провеждане на срещи-разговори с 

децата , застрашени от отпадане 

до 30.11.2021г. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

10 

Индивидуална работа с децата , 

застрашени от отпадане 

до 30.11.2021г. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

11 

Провеждане на срещи-разговори с 

родителите на децата , застрашени от 

отпадане 

до 30.11.2021г. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

13 

Мотивиране на успехите на децата  до 23.12.2021г. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

15 

Индивидуална работа с децата, 

застрашени от отпадане 

до 23.12.2021г. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

17 
Координация с външни институции 

относно изпълнение на програмата 
постоянен 

Учителите на 

съответната група 
Директор 

 

 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

20 

Индивидуална работа с децата , 

застрашени от отпадане 

до 29.01.2022г. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

21 

Изготвяне на отчет-анализ за 

резултатите от изпълнението на 

програмата в детската градина 

януари 2022 

година 

Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

24 

Индивидуална работа с децата , 

застрашени от отпадане 

до 29.02.2022г. 
Учителите на 

съответната група 

 Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

25 Анализ-информация за броя на до 29.02.2022г. Учителите на Комисия за  
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извинените и неизвинените отсъствия 

на децата в ДГ 

съответната група превенция по 

отпадане. 

 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

 

27 

Включване в инциатива по 

изработване на мартеници и участие в 

изложба 

март 2022г 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

28 

Индивидуална работа с децата, 

застрашени от отпадане 

до 31.03.2022. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

29 

Осигуряване на реални партньорства с 

външни на училището служби, 

организации и специалисти – детска 

педагогическа стая; МКБППМН; отдел 

„Закрила на детето” към ДСП 

постоянен 
ПДУД 

Пед. съветник 
Директор 

 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

31 

Индивидуална работа с децата , 

застрашени от отпадане 

до 28.04.2022г. 
Учителите на 

съответната група 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

34 

Индивидуална работа с децата, 

застрашени от отпадане 

до 31.05.2022г. 

Учителите на 

съответната група  

ПДУД 

Комисия за 

превенция по 

отпадане. 

 

 

 Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в училище от училище 

е утвърдена със заповед    6/15.09 2021г. след Решение на Педагогическия съвет, взето с Протокол № 1/15.09.2021г. 

 

Комисия за превенция във връзка с координационния механизъм: 

Председател: А. Плачкова   

Членове: И.Боргоджийска   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Запознати с „Програма а намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система“  в ДГ“Първи юни“ за учебната 

2021/2022 година 

№ по 
ред 

Име, презиме, фамилия  Подпис 

1 Диана Петрова Стоянова    

2 Лиляна Венкова Панина  

3 Магдалена Венкова Рончева  

4 Анелия Йосифова Плачкова  

5 Ваня Ангелова Пачова  

6 Тинка Венкова Романова   

7 Ива Ангелова Боргоджийска  

8 Ана Богданова Плачкова  

9 Нина Йосифова Инджова  
10 Анна Георгиева Чернаева  

11 Вера Иванова Кикова  

12 Катя Йосифова Бодушка  

13 Елена Стоянова Герсова  

14 Лиляна Георгиева Замярска   

15 Лиляна Стоянова Кривчева   

16 Мария Иванова Рабаджийска  

17 Илиана йосифова Чернашка  

18 Лиляна Ченкова Котова  

19 Николина Георгиева Бодушка  

20 Петър Генов Ружин  

21 Александра Николаева Ружина   

22 Нина Йосифова Друмчийска  

23 Мария Генова Белева  
 

 

 


