
ДЕТСКА ГРАДИНА “ ДРУЖБА “ -  АСЕНОВГРАД  

ул. “ Съединение “ 12 тел. : 0331 6 90 49, e-mail : drujba_ad@abv.bg 

                                                                              

                                                                                      Утвърдил:/п/ 

                                                                                           Антония Русева 

                                                                                                     Директор ДГ "Дружба 

 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

на  ДГ „ДРУЖБА”  ГРАД АСЕНОВГРАД, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 

 

           Програмата определя актуалните цели и политики за превенция на преждевременно 

напускане на децата от задължителни подготвителни групи.  
          

ЦЕЛ: "Гарантиране на равен достъп до качествено образование  на децата в 

предучилищна възраст и изграждане на интересен, развиващ и пълноценен живот в 

условията на детската градина " 

 

Задачи: 

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

добронамерени взаимоотношения. 

2. Участие на децата в разнообразни форми на изява в и извън детската градина 

3. Привличане на родителите като партньори и участници в организирани тържества и    

дейности. 

 

Дейности и отговорници: 

1.Открити уроци: 

1.1. Тренинг с родителите: ,,Приобщаване на родителите в живота на децата в ДГ“ 

            Отговорник:  - главен учител- В. Димитрова- м. ноември 2020г. 

1.2. "Ден на отворените врати" - участие на децата от всички групи 

          Отговорник: учителите по групи- м. април 2021г. 

 

2.Отбелязване на важни дати съвместно с родителите 

2.1. ,,Първи учебен ден“- децата от четвърта група и четвърта смесена  

          Отговорник: учителите  в групите- 15.09.21г. 

2.2.„Ден на християнското семейство!" -децата от четвърта група 

          Отговорник: учителите на 4 гр.- м. ноември 2021г. 

2.3. ,,Бабин ден“ – децата от трета група 

         Отговорник:  учителите на 3 „а“ гр.- м. януари 2022г. 

2.4. ,,Мартенска творилница“- децата от втора група 

         Отговорник: учителите на 2 гр.- м. февруари 2022г. 

2.5. ,,Празник има мама" - децата от всички групи 

          Отговорник: учителите по групи м. март 2022г.   

2.6. ”Ден на Земята "- децата от всички  групи  

         Отговорник:  учителите в групите- м. април 2022г. 

2.7. ,,Великденска работилница“- децата от трета ,,б“ група 

         Отговорник: учителите на 3 ,,б“ гр.- м. април 2021г. 

2.8. „Честит рожден ден ДГ „Дружба“ - всички групи 
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Отговорник: учителите от всички групи, учител по музика- м. май 2022г. 

2.9. ,,Изпращане на децата в училище" - децата от четвърта група и трета смесена група    

         Отговорник:  учителите в групите м. май 2022г.                                              

2.10. ,,Първи юни- ден на детето”- децата от всички групи  

         Отговорник:  учителите от първа гр. м. юни 2022г. 

 

3.Провеждане на родителски срещи по групи при възникнала необходимост - отговорник - 

учителите по групи 

 

 

ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1.Поставяне на партньорството между "учители-родители -деца" в центъра на 

педагогическите   взаимодействия. 

2. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие. 

3. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството. 

 

Деностите се провеждат в подходяща форма съобразно въведените епидемологимни мерки 

като участието на родителите може да бъде дистанционно чрез комуникация през 

социалните мрежи. 

 

 

 

  Програмата е Приета на Педагогически съвет с Протокол №9 от 07.09.2021г. и утвърдена 

със Заповед на директора №РД-09-461/07.09.2021г. 
 

 

Антония Русева/п/ 

Директор ДГ "Дружба"                        


