ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА“
град Пловдив, район „Централен“, ул. „Тополница“ №3
тел.: 032/63-13-89, e-mail: snejanka@dg.plovdiv.bg, www.dg-snejanka.eu
УТВЪРЖДАВАМ:
Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

Анета Найденчовска
директор
Със Заповед № 3/15.09.2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на образователната
система за учебната 2022-2023 година
и за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система и Механизма за обхват на МОН

Настоящата програма е приета с решение
на Педагогическия съвет с Протокол №1/15.09.2022 г
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Цели:
1. Гарантиране правото на всяко дете на достъп до детска градина, подкрепа за личностно му развитие в зависимост от
неговите индивидуални потребности, прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите му и
стимулиращи мотивацията.
2. Сътрудничество и екипност в работата на педагозите в детската градина, използване на приобщаващи педагогически
подходи, създаване на сигурна подкрепяща среда, участие на родителите в процеса на работа с децата.

Задачи:
1. Поддържане на позитивна образователна среда в детската градина.
2. Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на
всяко дете.
3. Подкрепа за личностно развитие на децата със специални образователни потребности.
4. Предоставяне възможност за включване на родителите Обществения съвет и Училищното настоятелство в работата на
детската градина по Програмата и Механизма за съвместна работа на институциите на МОН.

Очаквани резултати :
1. Записване и редовно посещение на детската градина от всяко дете.
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 – детска градина, семейство, Обществен съвет,
Училищно настоятелство и общността.

Общи индикатори за измерване на резултатите от изпълнението на Програмата :
1. Резултати от диагностичните процедури – входно и изходно ниво.
2. Брой отсъствия по неуважителни причини. Уведомления до родителите на отсъстващи деца и кмета на район
«Централен».
3. Посещаемост на децата от учители на подготвителните групи.
4. Партньорство с родителите и Училищното настоятелство.
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№

Дейност

Срок

1.

Обогатяване на материалната база и образователната среда.

постоянен

2.

Повишаване педагогическата компетентност на учителите чрез
квалификация и самообразование.

постоянен

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Проследяване отсъствията на децата без уважителни причини и на
преместването.
Диагностика и организиране на обучението на децата.
Информиране на родителите за резултатите от измерване на развитието
на всяко дете.
Индивидуална работа с децата с обучителни затруднения, в риск и с децата
със СОП.
Провеждане на родителски срещи;
Срещи с учители от начални училища;
Привличане и активност на родителската общност за адекватното
прилагане на мерките от Програмата на детската градина за намаляване
на напускащите на отсъствията по уважителни и неуважителни причини и
преждевеременно напускането на образователната институция.
Участие на УН в съвместни дейности, мероприятия, празници и
развлечения за децата.
Посещение на образователни и културни центрове, на училищата в
микрорайона на детската градина по различни поводи

Извършва се от:
Директор, УН,
учители на подготвителните групи
Директор, УН,
учители на подготвителните групи

До 2 число на
месеца
постоянен

Директор, мед. сестра, ЗАС,
учители на подготвителните групи

постоянен

Учителите на подготвителните
групи, оказване на обща и екипи за
допълнителна подкрепа

постоянен

Учителите на подготвителните
групи

постоянен

Училищно Настоятелство,
Обществен съвет,
учители на подготвителните групи

постоянен

Училищно Настоятелство,
Обществен съвет,
учители на подготвителните групи

Учителите на подготвителните
групи
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Система от индикатори
за изпълнение на Програмата на детската градина
Ниво на
въздействие

Индикатори

Дейности

Детска
градина

1. Осигуряване на позитивна образователна
среда
- Квалификация
- Екипни взаимоотношения
- Документиране
- Управление
2. Индивидуална работа с децата с обучителни
затруднения, с майчин език различен от
български език, с деца в риск и застрашени от
отпадане деца
3. Провеждане на образователната работа с
утвърдени познавателни книжки и помагала.
4. Изпълнение на реда и начин за уведомяване
при отсъствие на децата от подготвителните
групи от родителите.
5. Проследяване и отчитане на отсъствията по
неуважителни причини.

1. Приемане на Програма за намаляване и за превенция на
ранното напускане на образователната система
2. Взаимодействие и обратна връзка с родителите на отсъстващи
деца
3. Осигурена квалификация на учителите
4. Осигурени условия за учебна дейност с децата-помагала и
материали
5. Резултати от диагностичните процедури – входно, междинно и
изходно ниво
6. Планове за действие за обща подкрепа
7. Индивидуални планове за деца със СОП, застрашени от
отпадане и в риск.
8. Участие на Обществения съвет в процеса в изпълнението на
Програмата на детската градина за намаляване и за превенция
на ранното напускане на образователната система и Механизма
за съвместна работа на МОН.

Общинско
Областно
Регионално

Комуникация
Взаимодействие
Методическа помощ
Насоки и Указания

1. Екип за обхват: Прилагане на Механизма за съвместна работа на
институциите за обхващане и задържане в образователната
система на деца.
2. Изпълнение на Стратегията и Плана на РУО за намаляване дела
на напуснали. Изпълнение на Областния План.
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