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ОТПАДНАЛИТЕ по МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ
В ДГ»ДЕНИЦА» - ГР. ПЕЩЕРА
2018-2019 г.
Програмата е разработена във връзка със средствата,осигурени във връзка с чл.52а от
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в
сила от 01.01.2018 г.
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ЦЕJ7ИПревенция срещу отпадането на децата от ДГ»Деница»
Осигуряване на условия за адаптация и социализация в институцията.
Придобиване на знания,умения и компетентности по различните ДОС.
Подобряване на материалната база и условията за престой в ДГ.
Осигуряване на по-добро качество на живот на децата в детското заведение.

За постигане на целта на програмата за периода 2018-2019 г. се определят следните
основни приоритети(дейности):
Д1: Обхват на децата в задължителна предучилищна възраст.
Д2: Повишаване на мотивацията на децата за участие в образователно -възпитателния
процес, съобразно техните интереси и потребности.
ДЗ: Работа на педагогическите специалисти по намаляване и задържане на децата от
ПУВ.
Д4. Преосмисляне и планиране на работата с родителите
Д5: Промяна в самочувствието и повишаване на мотивацията за работа на учителите и
персонала.
Дб: Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и
броят на децата с прояви на деструктивно поведение(аrресия).
МЕРКИ:
Основните дейности на програмата ще се реализират чрез изпълнение на следните
мерки:
Мерки по дейност 1: Обхват на децата в задължителна предучилищна възраст чрез:
➢ Данни от ЕСГРАОН
➢ Данни от детските градини

➢ Данни от личните лекари
➢ Данни от системата по Механизма за обхват
Мерки по дейност 2: Повишаване на мотивацията на децата за участие в образователно възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности чрез:
➢ Разнообразни форми извън програмното съдържание
➢ Различни конкурси и инициативи
➢ Увеличаване на спортните изяви - развлечения, спортни празници,състезания.
➢ Индивидуална работа с децата за повишаване на мотивацията им към УВП.
➢ Провеждане на разговори с децата от психолог,медиатор, учител, успял родител.
➢ Участие в проекти.
➢ Закупуване на учебни помагала, пособия , дрехи, обувки и др. за децата, които отсъстват
по социални причини.
Мерки по дейност 3. Учителите да работят с децата, застрашени от отпадане, което включва
обхождане по домовете, разговори с родители и настойници, използване на нестандартни
методи и инициативи , които да допринесат за редовното посещение на децата в ДГ. Броя на

посещенията и успешно доведените деца в ДГ да отчитат в месечни отчетни карти
/Приложение 1/. В края на месеца да представят попълиена декларация за лекторски часове,
заедно с отчетната карта. Изплащането на лекторските часове да бъде съобразно действащите
ВПРЗ на ДГ"Деница".
Мерки по дейност 4: Преосмисляне и планиране на работата с родителите чрез:
➢ Провеждане на тематични родителски срещи.
➢ Провеждане на срещи и разговори с родителите по време на изпълнение НП «Развитие
системата на ПУО.
➢ Своевременно информиране на родителите за отсъствията на децата.

➢ Родителите като партньори и хора с идеи - включване на родители в

инициативи-

спортни мероприятия, тьржества, екскурзии,родителски лектории.
➢ Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отпацането на децата
(изграждане на външна подкрепяща среда-родителите).
➢ Срещи с успели хора от общностга.
Мерки по дейност 5: Промяна в самочувствието и повишаване на мотивацията за работа
на учителите и персонала чрез:
➢ Подкрепа от страна на ръководството в ДГ и от страна на родителите.
➢ Участие в конференции с представяне на добри практики.
➢ Повишаване квалификацията на учителите и организиране на обучения за превенция на
отпадането на децата от образователната сфера, ефективни методи за работа с родители.
➢ Прилагане на гъвкави програми в ситуациите по различните ДОС..
➢ Издигане престижа на образователната институция.
➢ Финансиране на допълнителната работа на учители за проведена работа с родители и деца
в ПУВ.
➢ Еднократни финансови възнаграждения на персонала, който се включва в поддържане на
системата по Механизма и издирване на деца,според действащите ВПРЗ.
➢ Мерки по дейност б: да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от

образователната система и броят на децата с прояви на деструктивно поведение(
агресия)и
анапизиране на причините за отпадане на ниво ДГ чрез:
➢ Ефективна работа на екипа по превенция и прибиране и задържане на подлежащите на
задължително обучение деца.

➢ Ранно идентифициране на децата в риск чрез периодично проучване и оценка на
потребностите и интересите им.
➢ Картотекиране на децата в риск от отпадане.

➢ Анализ на причините за голям брой неизвинени отсъствия,изготвен от учителите в ПГ на
децата на които не са изплащани детски добавки
➢ Индивидуални разговори на психолога и на учителите с децата застрашени от отпадане с
цел установяване причините за честите им отсъствия.

➢ Търсене на съдействие от страна на Екипите за обхват по Механизма за прибиране на

децата
➢ Изпращане на уведомителни писма до кмета на общината, Отдел „Закрила на детето"
към
дирекция „Социално подпомагане"за оказване съдействие относно задържане на децата от
ПУВ в ДГ.
➢ Координация и общи действия на екипите за обхват, социални служби и местна власт

спрямо родители, които препятстват обучението на децата и осигуряване на подкрепа за
семействата чийто икономически и социални проблеми поставят децата в риск от отпадане от
училище.
➢ Поддържане на база от данни и досие, индивидуален план и доклаци за резултатите от
предприетите действия за всяко дете,застрашено от отпадане.

ИЗПЪЛНЕНИЕНА I7POTPAMATA:
В изпълнение на Програмата са сформирани:
➢ Комисия по превенция.
➢ Екип за обхват по Механизма за обхват, прибиране и задържане на подлежащите на
задължително обучение деца.
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Към програмата има Приложения:
Приложение 1- Месечна отчетна карта
Приложение 2- Протокол за предоставяне на помощ
Приложение 3- Спписък на децата застрашени от отпадане.

