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ДГ ”БИЛЯНА” - град ЯМБОЛ  
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1. Превенция на ранното напускане на децата от детска градина 

В изпълнение на постановление №100 на МС от 8 юни 2018 г.,  за 

създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна училищна и предучилищна възраст, ДГ”Биляна” осигурява 

равен достъп и пълноценна личностна реализация на всички деца, 

независимо от тяхната социална, културна или етническа среда.  

Създаден е екип по обхват, който работи съвместно с всички 

регионални институции, ангажирани с Механизма по обхват на децата 

подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка. 

Детска градина „Биляна” – Ямбол предлага различни дейности, 

свързани с превенцията на ранното отпадане на децата от задължителна 

предучилищна подготовка. 

➢ Осигуряване на позитивна образователна среда, в центъра на 

която е личността на детето и неговото пълноценно развитие 

➢ Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на личностно 

развитие на децата 

➢ Осигуряване на логопедична помощ на деца с комуникативни и 

говорни затруднения 



 
 

➢ Изграждане на добра мотивационна среда за развитие на децата с 

разнообразни занимания по интереси в клубове по интереси 

➢ Осигуряване на ДПУ в детската градина, като част от програмата 

за стимулиране на талантите 

➢ Осигуряване на подкрепа за развитието на деца в риск 

➢ Осигуряване на качествено образование на деца със специални 

образователни потребности 

➢ Осигуряване на пълноценна комуникация с родителите и 

подкрепа на тяхната ангажираност като партньори в 

образователно-възпитателния процес 

➢ Осигуряване на здравословно хранене и здравословен начин на 

живот на децата в ДГ 

2.Цели: 

➢ Формулиране на рисковете, съпътстващи преждевременното 

отпадане на децата от задължителна предучилищна и училищна 

подготовка. 

➢ Анализ на спецификата на района, в който се намира детската 

градина. 

➢ Ежедневно вписване на отсъствията на децата в дневника и 

своевременно реагиране при възникване на рискови ситуации.  

➢ Работа с институциите ангажирани с превенцията на ранното 

отпадане. 

➢ Работа с родителите. 

➢ Съвместна работа с Обществения съвет към ДГ”Биляна” за 

превенция на риска от отпадане. 

3.  Причини за ранното отпадане на деца от образователната 

система: 

 Причините за ранното отпадане на деца от образователната система 

винаги са комплексни.  

Факторите, които обуславят преждевременното отпадане на децата 

от системата на образование могат да бъдат социално - икономически, 

здравни, образователни, етнокултурни и др. Обикновено в основата им 

винаги се оказва някакъв вид неудовлетвореност на деца и родители или 

невъзможност за осигуряване на условия за добра образователна среда, 



 
 

смяна на местоживеене, смяна на месторабота на родителите, търсене на 

по-добра материална база. 

Отчитайки тези фактори, в ДГ”Биляна” се работи в посока на 

пълноценното развитие на детската личност, добра хигиена, хранене, 

здравословна среда, изграждане на хармонични учителски екипи, които от 

своя страна осигуряват добрата учебна подготовка на децата и 

подходящата игрова среда за тяхната възраст. 

Специално внимание се обръща на взаимодействието с родителите, 

всеобхватното развиване на детската личност,  добрата подготовка на 

децата за училище, удовлетвореност на деца и родители от учебно 

възпитателния процес в ДГ „Биляна”, което от своя страна е предпоставка 

за задържането на децата в детската градина и добър прием за всяка 

следваща година. 

 

4. Дейности: 

➢ Обхват на децата подлежащи на задължителна подготовка – 5/6 

годишни. 

➢ Разработване на график за обход на децата подлежащи на 

задължителна подготовка – 5/6 годишни. 

➢ Организиране на атрактивни изяви на деца от ДГ”Биляна”, 

рекламиращи позитивните страни на включването на децата в 

образователната система. 

➢ Участие в общински, регионални и национални конкурси и 

празници. 

➢ Приобщаване на родителите в процеса на образование, чрез 

активно работещите родителски тройки. 

➢ Организация и провеждане на дни на отворените врати в 

ДГ”Биляна”. 

➢ Разработване на политика за толерантност и изграждане на 

хармонични взаимоотношения между децата, чрез специално 

формулирани, според спецификата на децата, правила на групата. 

➢ Съвместна работа с Обществения съвет към ДГ”Биляна” за 

превенция на ранното напускане на ДГ и изграждане на позитивна 

образователна среда. 



 
 

5.Очаквани резултати: 

Превенцията на ранното напускане на образователната система 

включва в себе си мерки, които всяка една образователна институция 

предприема за да бъде спрян процеса на ранно отпадане на деца от ДГ и 

училище. 

В ДГ”Биляна” се работи в посока на системно повишаване на 

квалификацията на кадрите – учители, помощен персонал, администрация, 

с цел осигуряване на добра комуникация с родители и деца и съвременна 

образователна среда за децата в детската градина.  

Повишаване качеството на образователния процес и материалната 

база в детската градина, осигуряват задържане на децата в ДГ”Биляна”, а  

добрата подготовка за първи клас е причина за плавното преминаване на 

децата от етапа на предучилищното образование в системата на 

училищното образование.  

Липсата на стрес и позитивна нагласа  у децата при този процес, 

води до удовлетвореност на деца и родители,  като това е и най-добрата 

реклама за качеството на образователно възпитателния процес в ДГ 

„Биляна”  и мотивация за привличане и интегриране на деца застрашени от 

ранно напускане на системата на образованието. 

План за работа по превенция на ранното напускане на ДГ: 

/попълва се в хода на работата през учебната година/ 

МЕРОПРИЯТИЕ ТЕМА МЯСТО УЧАСТНИЦИ ОТГОВОРНИК 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 


