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Утвърдил:
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програма
за превенция на ранното напускане на
подготвителните групи в ДГ „Първи юни“

Приета на заседание на ПС с Протокол № 1 / 19.09.2017г.
А.Анализ на причините за ранното напускане на ПГ5 и ПГ 6
Основните причини за ранно напускане са:
1.Социално-икономически
2.Образователни
3.Етно-културни
1.Социално-икономическите причини са един от основните фактори за
преждевременното напускане на детското заведение.





бедност;
проблеми в семейството/между родителите;
миграцията на родителите
изолация предполагаща сегрегация в отделен квартал
отдалечен на около 2 км. от село Оброчище и
трудното придвижване до детската градина

2.Образователните причини са свързани, организацията на възпитателнообразователния процес:
 децата трудно се адаптират тъй като не говорят на
български език;
 недостатъчна подкрепа от страна на семействата разговарят с децата на език, различен от българския;
 липса на институционална подкрепа;
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 неангажираност и липса на подкрепа от страна на
семейството;
 срещане на трудности при усвояване на програмния
материал.
3.Етно-културната среда на детето оказва съществено влияние. Различните
етнически групи имат своите особености и традиции, които също трябва
да бъдат отчетени, най-вече при децата от ромски произход.
- По-ниска ценност на образованието.

Б.Мерки за преодоляване на отпадането на децата и намаляване на
неизвинените отсъствия в ПГ :
1.Изпращане на предупредителни писма за
информиране на
родителите за отсъствията на децата.
2.Ежемесечно изпращане на уведомителни писма до дирекция „Социално
подпомагане” за допуснати над 5 неизвинени отсъствия .
3.Провеждане на тематични срещи с родители по проблемите на
отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите
задължения на родителите.
4.Чести посещения на учителите по домовете на децата.
5.Провеждане на разговори с децата от директора и учителите, за това
какво ги привлича в детското заведение и какво не им харесва.
6.Съвместни дейности на ДГ „Първи юни“ с родителите /беседи, тренинги
– училище за родители/ част от тях да се провеждат в кв.“Младост“.
7.Подобряване на материалната база на ДГ за създаване на емоционален и
естетически комфорт за децата.
8.Участие на ДГ в проекти и осигуряване на допълнително обучение по
български език.
9.Интегриране на децата от етническите малцинства, приобщаване към
живота в детското заведение.
10.Картотекиране на деца в риск с превенция за задържането им в ДГ .
11. Ежедневна индивидуална работа с децата, застрашени от отпадане.
12. Организиране на спортни състезания, празници, развлечения и други.
13.Провеждане на благотворителни инициативи „дете помага на дете”
/събиране на дрехи, обувки/.

