обучение, признаване и валидиране на резултати от неформално обучение и информално
учене, добра координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво
на управление – национално, регионално, местно и училищно. Един от факторите за
преждевременно напускане на образователната система наложи въвеждането на единен
Механизъм за противодействие на училищния тормоз, който има за цел да подпомогне
училищата в усилия им за справяне с това явление.
Рискове:
Преждевременното напускане на училище води още до нарастване на рисковете от социално
изключване, застрашава сигурността и стабилността на обществото и е предпоставка за
влошаване на качеството на живот на сегашното и на следващите поколения. Здравният
статус и достъпът до ресурси и услуги, които могат да осигурят по- добър стандарт и
продължителност на живота в добро здраве и благосъстояние, са в пряка зависимост от
получената по-висока степен на образование. Посочените последствия са показателни за
мащаба и степента на негативното влияние на преждевременното напускане на училище
върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства,
върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социалноикономическо развитие на страната в средносрочен и дългосрочен план, поради което
данните за дела на преждевременно напусналите образователната система в България не
трябва да успокояват, а да насърчават изпълнението на всеобхватна и интегрирана политика
за превенция на явлението, както и за неговото преодоляване там, където съществува.
При изготвянето на програмата се отчитат:
1. Ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду
им, като се признава ролята на всяка от заинтересованите страни;
2. Сътрудничество в образователните институции за насърчаване на
позитивната училищна култура, работата в екип в рамките на училищната общност;
3. Координираните мерки на всички нива;
4. Проследяване на напредъка на ниво детска градина, подготвителни групи.
Настоящата Програма конкретизира изброените стратегическите и нормативни документи в
три основни направления:
1. Превенция на преждевременното напускане на деца от ДГ №34 „Лястовичка“ чрез:
- анализ на причините, водещи до отпадане от ДГ и напускане на образователната система,
- идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на ДГ с оглед
ограничаване на последиците от тях,
- плануване на политики и мерки за преодоляване на рисковите фактори от отпадане;
2. Интервенция срещу преждевременното напускане на ДГ чрез:
2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите.
2.2. Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество.
2.3. Ориентиране и консултиране на родителите по проблеми касаещи обхвата,
социализацията, обучението и възпитанието на децата занемарени или неглижирани и
застрашени от отпадане.
3. Политики за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училищe
- създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната

система на преждевременно напусналите я - завръщане на преждевременно напусналите ДГ
към формалната система на образование и обучение чрез използването на различни форми на
обучение: почасова или дистанционна.
- популяризиране на възможностите за учене в клубове по интереси, библиотеки,
читалища, младежки информационно-консултантски центрове, регионални и местни
центрове;
- създаване на възможности за самостоятелно учене с цел признаване на резултати;
- ориентиране и консултиране за информиран избор на образователен и
професионален път от семейството и детето, засилващи мотивацията за оставане в ДГ и
училище и придобиване на образователна степен.
ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ ДГ:
Причините за преждевременното напускане на ДГ могат да бъдат класифицирани в няколко
основни категории.
1. Икономически причини
2. Социални причини;
3. Образователни причини;
4. Етнокултурни причини;
5. Институционални причини;
6. Причини, свързани със здравния статус;
Социално-икономически причини:







Затрудненията при усвояване на учебния материал;
Слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него
Желание/нежелание да се посещава училище;
Ниските доходи – невъзможност за покриване на разходите;
Поради задължение да гледа по-малкия си брат/сестра;
Използване на детето, не посещаващо училище като трудов ресурс (подпомага
формирането на семейния бюджет или участие в домакинската работа.);

Образователните причини:
 Наличие на конфликтни отношения с деца , родители и учители и др.;
Етнокултурни причини:
 По-ниска ценност на образованието;
Психологически причини:
 Чувство за неуспех;
 Отчуждение от натрупания училищен опит, неувереност в себе си;
 Самовъзприемане: „нямах късмет“, усещане за ограничен контрол върху събитията;
Институционални причини:
Като такива могат да се квалифицират:

 Недостатъчно координираният подход между различните служби и специалисти на
национално, регионално, местно и училищно ниво за справяне с преждевременното
напускане на училище;
 Недостатъчно ефективният контрол върху управлението и функционирането
на политиките за обхващане, задържане и реинтегриране на децата и учениците в
образователната система. Положителната промяна на състоянието изисква прилагането на
комплексни мерки и добра координация между институциите от няколко различни сектора
на всяко ниво на управление - национално, регионално, местно и училищно. Основната част
от отговорностите за прилагането на националната политика по отношение на
задължителното образование е съсредоточена в Министерството на образованието и науката,
което е естествен координационен център на междусекторните действия за намаляване на
преждевременното напускане на
училище.
Причини, свързани със здравния статус:
В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование продължава
тенденцията за интегриране на децата със специални образователни потребности в
общообразователните училища. Рисковете за преждевременното напускане на училище са
свързани с недостатъчна подготовка на детските градини и училищата за приобщаване на
тези деца. Тук се включват и всички фактори на материалната база, образователната среда,
човешките и финансовите ресурси, които не отговарят на изискванията за прилагане на
принципите на приобщаващото образование.
ДГ № 34 „Лястовичка“ – гр. Варна е детска градина , в която няма отпаднали деца.
Ежегодният статистически задълбочен анализ на превантивните дейностите, които
съпътстват целогодишната работа на учителите в ДГ показва, че това се дължи най-вече на
последователната политика на образователната институция в посока реализиране на
дейности, залегнали в Стратегията й за развитие, подчинени на принципите за:
- всеобхватност на дейностите – осъществяване на дейности по превенция на тормоза
и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение,
които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в
образователния процес
- публичност и прозрачност на цялостната политика - чрез сайта на ДГ ,
документиране на проблемните и рискови ситуации и добрите практики,
- обратна връзка с институции, родители, деца и учители,
- приемственост – чрез съхраняване на традициите и недопускане да се забрави
доброто старо, равнопоставеност на всички приоритети в развитието на образователната
институция.
- идентифициране на рисковите фактори – доклад анализи на учителите.
Политиките и мерките, които ДГ № 34 „Лястовичка“ предприема за преодоляване на
причините за отпадане са подчинени на националните, областни и общински стратегически
мерки като се отчита спецификата на образователната институция и нуждите от подкрепа на
всяко дете.

Политики и мерки в ДГ № 34 „Лястовичка“ произтичащи от семейни и социални причини:
1. Възможно е нежелание на родителите детето да ходи на ДГ поради страх от
социална изолация, невъзможност за адаптиране към останалите ученици от квартала; пониска самооценка.
Мерки: - Силна мотивация чрез редица дейности за приобщаване на децата от етнически
произход, децата със специални образователни потребности, както и изоставени от
семейства, заминали в чужбина.
2. Трудова миграция на родителите. Напускане на единия или и двамата родители на
страната поради невъзможност за издръжка на семейството и търсене на работа в чужбина.
Оставяне на детето на грижите на баби и дядовци, които нямат същия авторитет и изпадат в
безсилие за справяне с трудната социална обстановка и новите модели на поведение на
децата.
Мерки: Ежеседмични контакти, а при нужда и ежедневни с попечителите на изоставените
деца, търсене на съдействие от отдел „Закрила на детето“, при необходимост и прояви на
противообществени прояви на тези деца – Детска педагогическа стая.
3. Липса на грижи от страна на изоставени деца за по-малките братя и сестрички, както и за
болни членове на семейството;
Мерки: Оказване на социална помощ – чрез дарения, грижи за храненето на тези деца;
4. Недостатъчна образованост на родителите и липса или занижен контрол върху цялостното
развитие на детето. Изразява се в неконтролиране на часовете за прибиране от ДГ,
непознаване на контактите и приятелския кръг на детето, непроверяване на изученото през
деня, както и подготовката на детето за следващия ден - изпълнение на поставени от учителя
задачи;
Мерки: Мотивиране и приобщаване на тези деца за посещаване целодневна или полудневна
форма на организация в ДГ; търсене на непрекъснати разширени срещи на тези родители с
ръководство, учителите и приобщаване към училищната общност.
5. Чести конфликти между агресивни родители – побой, домашно насилие, развод,
посегателство от страна на нови партньори на един от двамата родители.
Мерки: В най-честите случаи ДГ се превръща в защитено място за детето и учителките и
директорът поемат закрила над детето в образователната инститция.
Мерки свързани с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Обн. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2018г.

Директорът на детската градина:
1. Възлага на педагогически специалисти и на друг персонал от детската градина
включването в екипите за обхват и осигуряват участието на включените лица;
2. Съдействат технически, административно и организационно на екипа за обхват;
3. Съдейства за прилагане на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура
спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на
координацията при налагане на санкции спрямо родителите, настойниците/попечителите или

