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УТВЪРЖДАВАМ:
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Анета Найденчовска

Директор на ДГ „Снежанка”,
Гр. Пловдив
Със Заповед № 3/15.09.2020 г.

ПРОГРАМА
за изпълнение на Стратегията на МОН за превенция на ранното напускане на образователната система
Цели:
1. Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование и
подготовката на децата за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация.
2. Изграждане на мотивация за посещаване и участие в живота и дейността на детската градина.
3. Създаване на положителна нагласа към учебния процес.
4. Приобщаване на родителите и повишаване на тяхната ангажираност в процеса на образование.

Задачи:
1. Формиране на комисия за разработване на План с дейности по превенция от отпадане.
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2. Превръщане на детската градина в приятно и желано място за децата, чрез използване на иновативни педагогически форми
и методи на обучение.
3. Поддържане на позитивен психологически климат и социална среда за развитие на способностите и уменията на всяко дете
в детската градина.
4. Подкрепа за личностно развитие на децата със специални образователни потребности.
5. Насочване на детето към занимания съобразени с интересите му.
6. Подпомагане на преждевременно напусналите деца отново да се включат в образованието.
7. Включване на Обществения съвет в работата на детската градина.

Дейности
№

Дейност

1.

Обогатяване на материалната база и образователната среда.

2.

Срок

Извършва се от:

Повишаване педагогическата компетентност на учителите чрез квалификации и
самообразование.

15.09.2020 г. –
31.05.2021 г.
15.09.2020 г. –
31.05.2021 г.

Директор, УН,
учителите.
Директор, учителите
на 3ПГ, 4ПГ

3.

Проследяване отсъствията на децата без уважителни причини .

Всеки месец

4.

Своевременно информиране на родителите за отсъствията на децата.

Всеки месец

Директор, ЗАС,
учителите на 3ПГ, 4ПГ
Учителите на 3ПГ, 4ПГ

5.

При постъпване на деца със СОП провеждане на процедура за оценка и
осигуряване на допълнителна подкрепа.

15.09.2020 г. –
31.05.2021 г.

Директор, учители

6.

Индивидуална работа с децата, имащи образователни затруднения и с децата със
СОП.

15.09.2020 г. –
31.05.2021 г.

Учителите на
съответната група,
РЦППО
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7.

Организиране на срещи и беседи с детски психолог а консултиране на деца и
родители.

15.09.2020 г. –
31.05.2021 г.

Директор, учители

8.

Осигуряване на ефективна работа с родителите, чрез:

15.09.2020 г. –
31.05.2021 г.

Директор, учители

15.09.2020 г. –
31.05.2021 г.

УН, Обществен съвет,
учители
Директор, учителите
на 3ПГ, 4ПГ
Директор, учители

9.

-Провеждане на ден на отворените врати, индивидуални консултации с учители и
директор;
-Провеждане на родителски срещи;
- Разговор с учители на бъдещи първокласници;
- Информиране за постиженията на всяко дете.
Участие и ангажираност на родителите, УН и Обществения съвет в провеждане на
съвместни мероприятия, празници и развлечения за децата.

10.

Участие в Проекти и Национални програми

2020 г.-2021 г.

11.

Добро партньорство с общинските структури на „Социално подпомагане”,
„Агенция за закрила на детето”, Регионален център ППО и други институции.

15.09.2020 г. –
31.05.2021 г.

12.

Посещение на училищата в микрорайона на детската градина по различни поводи

2020 г.- 2021 г.

Директор,
на 4ПГ.

учителите

Очаквани резултати:
1. Записване и редовно посещение на всяко дете в детската градина.
2. Подобряване на резултатите от обучението и осигуряване на подходяща подкрепяща среда за развитие на всяко дете.
3. Сътрудничество между всички участници в процеса на образование – детската градина, детето, семейството, Обществения
съвет, Училищното настоятелство и общността.
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Система от индикатори
за превенция и преодоляване на ранното напускане на системата на образованието
Индикатори
1. Осигуряване на позитивна образователна среда
 Екипност и взаимоотношения,
 Управление,
 Повишаване на компетентностите на педагогическите
специалисти,
 Модернизиране на физическата учебна среда чрез съвременни
технологии
 Създаването на благоприятен и ефективен микроклимат на
сътрудничество в екипа.
2. Индивидуална възпитателно-образователна работа
- със застрашените от отпадане деца,
- с децата със специални образователни потребности (с отклонения от
нормалното развитие)
- с деца с различни познавателни възможности и надарености
3. Участие на родителите в живота и възпитателно-образователния
процес в детската градина
4. Взаимодействие и обратна връзка с родителите на отсъстващи деца

Практики
1. Кадрово осигуряване
2. Провеждане на квалификация на
педагогическите специалисти
3. Осигуреност с нови технически средства за
преподаване, с учебни помагала и материали
4. Прилагане на практики за позитивна
комуникация

1. Комуникация със семейството
2. Прилагане на подходи за развитие на
творчеството и креативността на надарени деца
3. Изготвяне на план за действие за всяко дете след
оценка на личностните потребности
1. Взаимодействие с родителите от Родителски
актив, Училищно настоятелство, Обществен съвет
2. Включване в дейности с децата
1. Консултиране
2. Разговори

