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ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 

 

 

 
Превенцията за ранното напускане на училище следва да започне още в най-ранната 

степен на образование – от детската градина.  

Позитивната образователна среда във всяка детска градина e ключова мярка в 

превенцията на преждевременното напускане на ДГ. 

 

І. Цели:  
1.Осигуряване на позитивна образователна среда - добър психоклимат, атмосфера на 

добронамерени взаимоотношения. 

2.Осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на образованието за 

деца от уязвими етнически общности. 

3.Достъп до качествено образование за деца със СОП. 

4.Намаляване на риска от преждевременно напускане на детска градина преди 

възникването на проблемите. 

5.Предоставяне на набор от механизми за предоставяне на отделните застрашени от 

отпадане деца. 

6.Подпомагане на преждевременно напусналите деца отново да се включат в 

образованието, чрез предлагане на пътища за завършване на подготвителна група. 

 

ІІ. Необходими действия за постигане на целите:  
1. Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното сътрудничество с 

учителите.  

2. Контрол на отсъствията на децата и причините за допускането им, както и 

поведението, с цел недопускане на тормоз и насилие.  

3. Повишаване квалификацията на учителите за работа с деца в риск.  

4. Засилване на връзката между учителя и детето и връзката учител - родител, 

основаваща се на взаимно доверие и уважение.  

5. Търсене на форми за повишаване на информираността на родителите на напусналите 

деца отново да се включат в образованието.  



6. Разглеждане на Педагогически съвет на случаите на деца в риск от отпадане от 

системата на ПУО.  

 

ІІІ. Мерки за превенция:  
1. Разработване на училищна стратегия в зависимост от конкретните условия и 

трудности в ДГ и региона.  

2. Провеждане на здравно и гражданско образование, изнасяне на беседи с родители и 

учители - за стреса, трафика на хора и др.  

3. Социализиране на децата, за които българският език не е майчин и за деца в 

неравностойно положение.  

4. Реализиране на политики за интегрирано обучение на деца със СОП включително на 

осигуряване на достъпна архитектурна среда.  

6. Целодневна организация на учебния ден.  

7. Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии.  

 

 

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет от 

14.09.2022 г. с Протокол №1 и е утвърдена със заповед на директора. 

 



 

 


