


 2

 

 
 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

       Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система е основен инструмент за системно 
планиране, в съответствие с националната политика и стратегия 2020-2024г. на ДГ „Наталия“ за намаляване дяла на 
отпадналите деца. Преждевременното напускане на образователната система е явление, което оказва сериозно 
влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите деца, върху възможностите за личностното им развитие, 
развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на страната. Това изисква 
ангажираност и интегрирани действия на всички сектори и институции, засегнати от проблема.  
         През 2021г. са подобрени условията за превенция на отпадането на национално ниво- въведени са регламенти, 
относно заниманията по интереси, действащ механизъм по обхват и задържане на децата, промени в наредбата за 
приобщаване и за финансиране, образователна интеграция на деца от мацинствата, насърчаване на десегрегацията, 
възможност да се участва в проекти, въведане на механизъм за превенция на насилието, квалификация на учители 
по темата и др 
         Наличието на деца, от посочените групи в ДГ „Наталия“ създава необходимост от разработване на този 
програмен документ в съответствие с европейски и национални образователни приоритети, който е съобразен с 
цели и приоритети, определени в- Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 
република България/2021-2030г/, ЗПУО, Наредба за приобщаващото образование, Национална стратегия за 
насърчаване на грамотността, РМС №373/05.07.2017г за създаване на Механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхват и задържане в образователната система на деца от групи за задължително предучилищно 
образование.  
       Програмата предлага конкретни мерки в политиката на ДГ „Наталия“ за превенция на отпадането и на 
преждевременното напускане на детската градина. С дейностите си е ориентирана към подкрепа на 
индивидуалността на всяко дете, реализиране на цялостна политика на приобщаване на децата във всички аспекти 
на живота и чрез премахване на пречките пред научаването. Тя е фокусирана към децата със СОП, необхванати 
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деца в образователната система, даровити деца, деца, невладеещи български език, деца с хронични заболявания и 
др. 
       Към Програмата е разработен двугодишен План за изпълнение който при необходимост подлежи на нова 
актуализация. Програмата следва поставените акценти: 

  Разработване на мерки,  по отношение превенция и интервенция спрямо риска от отпадане на деца от 
детската градина. 

 Подобряване на образователната среда. 
 Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа с деца в риск от отпадане. 
 Сплотена педагогическа и семейна общност. 
 Обмен на добри практики и засилена информационна дейност за популяризиране ползите от предучилищно 

образование. 
 Интегрирани дейности с други заинтересовани институции. 

        Водещи принципи на програмата са- законосъобразност, прозрачност, социално включване, комформизъм, 
иновативност на педагогическото взаимодействие, приобщаване и подкрепа, функционалност на средата, 
популяризиране на мерките и резултатите, координиране на усилията. 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО  
 

       В ДГ „Наталия“ отбелязваме сравнително висока посещаемост на записаните деца през последните години, 
която във времето на извънредната обстановка значително намаля. Екипът от педагогически специалисти успява да 
мотивира родителите на децата да се включват редовно в общите занимания-онлайн, организирани с възможностите 
на градината от разстояние. Върху посещението на определени групи деца оказват влияние здравната обстановка в 
страната, икономически, социални причини- бедност, трудова миграция, степен на образование на родителите, 
отношение към образованието и др. В последните месеци най-силно се усеща страхът от епидемична обстановка, 
свързана с COVID-19 и др. Пространството за учене понякога се изместваше в дома на децата, на което 
професионално реагираха учителите. 
       Детският контингент в „Наталия“ е със смесен етнически състав, което очертава една от групите с повишен 
риск от преждевременно напускане-  децата, невладеещи български език- около 20 % от всички деца. Семейните 
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причини обхващат широк кръг от проблеми, свързани с трудовата миграция, родителска незаинтересованост, 
конфликти , отрицателно въздействие на домашната среда, ниско образование на родителите, което пречи да се 
мотивират децата към постигане на образователни успехи и равен шанс с връстниците. Малка група са деца, които 
имат понижен жизнен стандарт, родителите не работят и не държат децата им да имат предучилищното 
образование. Тези деца сме включили в проект за образователна интеграция- АПСПО, които да ги задържат в 
детската градина и чрез формиращо допълнително обучение успяваме да компенсираме дефицитите и да ги 
подготвим успешно за училище. 
         Друга група в риск е на децата, чиито семейства работят в чужбина и отново с майчин език, различен от 
българския -децата  се оставят на роднини или заминават при родителите, отново се връщат в ДГ и това води до 
сериозни пропуски в подготовката им за училище.  
        През годината е идентифицирано едно дете с поведенчески проблеми и агресивни прояви, за което се 
осъществиха поредица от мерки за подкрепа на поведението – консултации с психолог, индивидуален план за обща 
подкрепа от учителите, работа с децата, работа с родителите, изработени с родителите правила, които да се спазват 
синхронно, обучителни и корекционни конкретни ситуации –кейс стъди, игрови тренинги. 
         Третата група в риск е на децата със СОП, хронични заболявания. За две от децата със СОП се организира 
допълнителна подкрепа и ОРЕС. Малка група са деца, които имат понижен жизнен стандарт, родителите не работят 
и не държат децата им да имат предучилищното образование.  
           Необхванатите деца мотивираме  чрез координиран екип по обхват, който изяснява причините и планира 
мерки за родителите. Към социално слабите семейства се прилага подкрепяща политика за социално и културно 
включване на родителите чрез общи културни мероприятия, поемане на таксите за детска градина чрез проектна 
дейност по направлението „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование, а до 
2018г и по проекта „Растем заедно“.  
      Тези деца сме включили в проекти за образователна интеграция, които да ги задържат в детската градина и чрез 
формиращо допълнително обучение успяваме да компенсираме дефицитите и да ги подготвим успешно за училище. 
      Групата на децата със СОП в детската градина е сравнително малка от 2 деца пред последната година. Рискът 
при тях е свързан със здравния статус и изоставане при овладяване на ключови умения. В детската градина е 
създаден специален кабинет за ресурсна и специализирана помощ, с подходяща образователна среда и пособия. 
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Наблюдава се частичен напредък на децата в резултат на професионализма на ресурсния учител, логопед и 
психолог. 
 
ІІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 
 
         Основна цел на Програмата за превенция на ранното напускане е въвеждане на ефективни мерки за 
намаляване на риска от преждевременно напускане на СПУО на децата от целевите групи в направление превенция 
и интервенция на проблема. Основната  цел се постига чрез реализиране на следните задачи: 

1. Проучване на проблема и уточняване на риска от отпадане 
2. Сформиране на екипи за координирано и единно въздействие върху рискови групи- екип за необхванати в 

СПУО, екип за работа с групи деца от малцинствата, за деца от социално-слаби семейства, екип за проучване 
и разработване на проекти. 

3. Въвеждане на мерки за личностно развитие и приобщаване, сътрудничество с родителската общност на деца 
от рискови групи. 

4. Усъвършенстване компетентностите на педагогическите екипи чрез квалификационни форми, които помагат 
при разработване и изпълнение на индивидуални и групови програми за превенция и интервенция на 
отпадането от СПУО. 

5. Проучване и участие в национални проекти, свързани с проблема в настоящата програма . 
6. Обмяна на опит и публично оповестяване на добри практики и политики в сферата на образователната 

интеграция на деца от етническите малцинства, на социално-слаби семейства. 
           Очаквани резултати: 

  приложен единен комплекс от политики, планове и мерки на регионално ниво и ниво детска градина, 
съответстващи на националните и основаващи се на системно наблюдение, анализ, оценка, редовна отчетност и 
прозрачност, от които да произтичат коригиращи действия, развиване на ресурси и насочване на въздействието 
съобразно установените потребности; 

  подобрени резултати от обучението и осигурена подходяща образователна подкрепа за развитието на всяко 
дете, включително на деца от уязвими етнически общности и на такива със специални образователни потребности; 
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  повишен обхват в детската градина чрез насърчаване на записването и редовното посещаване. 
 
ІV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО 
НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 
1. Осигуряване на позитивна образователна среда – микроклимат, атмосфера на взаимоотношения, 
управление  
1.1. Разработване и изпълнение на политики в детската градина  
1.1.1. Съответствие на мерките в стратегията за развитие на детската градина за 2020-2024г. със специфичните 
мерки за превенция на отпадането от образователната система, конкретизирани в програма за превенция. 
1.1.2. Проследяване на преместването и отсъствията на децата. 
1.1.3. Иницииране на съвместни информационни кампании с родителите за намаляване на риска от 
преждевременното напускане и за повишаване на информираността относно значението на образованието с обмен 
на добри практики. 
1.1.4. Повишаване интереса на децата към работата в екип чрез участие в кампании и събития, отбелязване на 
важни дати  от екологичния календар (Европейска седмица на мобилността, Световен ден на водата, 16.11.- Ден на 
толерантността, Ден на Земята, Ден на околната среда и др.) 
1.1.5. Планиране и осъществяване на контрол за редовно и точно вписване на отсъствията на децата в 
документацията на ДГ. 
1.1.6. Планиране и осъществяване на контрол върху спазването на задълженията на учителите в групите да 
анализират и оценяват рисковите фактори за отпадане на децата от групата, да предприемат адекватни превантивни 
мерки за справяне с тях, да анализират и отчитат резултатите от прилагането им. 
1.1.7. Повишаване на взаимодействието със семейството, присъствени инициативи и проекти от разстояние. 
Стимулиране на родителите за участие в живота на групата чрез обмяна на идеи, консултации, разговори, 
съобщения и др. 



 7

 

1.1.8. Пълноценно използване на възможностите за организиране на разнообразни вътрешни и външни творчески 
дейности. 
 
2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на всяко дете и 
предотвратяване на преждевременното напускане на детската градина 

 
2.1. Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск 
от преждевременно напускане. 
2.2. Привличане на млади учители и студенти от педагогически специалности в помощ на учителите. 
2.3. Обмен на добри практики в детските градини . 
2.4. По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез електронни уроци, интерактивни методи, онагледяване, 
практическа насоченост и др. 
2.5. Планиране и реализиране на обучение, което е ориентирано към потребностите на всяко дете. 
2.6. Анализиране на резултатите от обучението по отделните направления спрямо очакваните резултати и 
стандартите от ДОС. 
2.7. Анализ на движението на децата и причини за напускането им. 
 

3. Осигуряване на равен достъп до образование и повишаване качеството на образованието за децата от 
уязвими етнически общности 

 
3.1Създаване на екипи за личностна подкрепа. 
3.2Разработване и реализиране на общи програми и планове, формиращи политиката на детската градина по 
отношение на етнически групи, невладеещи български език. 
3.3Разработване на групови и индивидуални програми за обща подкрепа и образователна интеграция на деца от 
етническите малцинства. 
3.4Участие в проект АПСПО за допълнително обучение на деца по български език 
3.5 Подобряване на квалификацията на учителите за работа в мултикултурна образователна среда, чрез 
допълнителна подготовка на учители за работа в мултикултурна среда; 
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3.6 По-голям обхват за допълнително обучение по български език, чрез използване на подходящи форми за 
допълнително обучение на децата. 
 
4. Достъп до качествено образование за деца със специални образователни потребности 
 
4.1. Развитие капацитета на учителите от детската градина за работа с децата със СОП, както и за прилагане на 
единна методика за оценяване на образователните им потребности. 
- Повишаване на квалификацията за работа с деца със СОП 
- Привличане на млади учители, както и на студенти-стажанти от специалности за работа с деца със СОП 
- Сътрудничество със специалисти ЦПЛР, Общностен център, НПО, община и други институции и заинтересовани 
страни 
- Разработване на единни програми за индивидуално обучение на деца със СОП 
4.2. Подобряване на възможностите за обучение на деца със СОП в риск от отпадане: 
- Ежегодно обогатяване на кабинета за ресурсно подпомагане за осигуряване на достъпна и функционална среда 
- Изграждане на успешен модел за включване на родителите в помощ на деца със специални образователни 
потребности. 
- Осигуряване на необходим набор специалисти за допълнителна подкрепа на децата със специални образователни 
потребности- психолог, логопед и др  
- Контрол върху изпълнението на задълженията на педагогическите екипи за непрекъснат контакт и информиране 
на родителите за развитието на детето 
 
        МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДГ 
1.Дейности за подобряване на интервенцията на преждевременното напускане 
    Интервенцията цели създаването на условия за ограничаване на преждевременното напускане при отчитане на 
конкретните заплахи на равнището на отделните лица, 
следвайки принципа за решаване на проблемите на най-ниско равнище.  
1.1 ежегодно актуализиране на образователните програми и разработване на учебни помагала с акцент върху 
практическата насоченост; 
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  оценяване, установяващо резултати и осигуряващо обратна връзка, за поддържане и стимулиране на мотивацията 
за учене, както и мониторинг на качеството на 
образователния процес; 
  прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с индивидуалността на детето като партньор в 
образователния процес; 
  задължителна квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със 
случаите на риск от преждевременно напускане ; 
  назначаване на помощник на учителя или помощник-възпитател при идентифицирана необходимост; 
  развиване и популяризиране на нови форми на обучение; 
  формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст. 
1.2. Координиран подход за осъществяване на взаимодействието с децата и родителите и други заинтересовани 
страни 
1.3 Управление на информацията за преждевременно напуснали деца 
1.4  Проучване и популяризиране на добри практики за включване на родителите и местната общност в мерки за 
предотвратяване на преждевременното напускане детската градина. 
1.5. Включване на родителските организации – Обществен съвет, Настоятелство за повишаване на активността и 
сътрудничеството с учителите и ръководството. 
1.6. Информационни кампании сред родителите с привличане на образовани и реализирани в професията хора от 
общността. 
1.7. Разчупване на стереотипа на провеждане на родителските срещи, чрез прилагане на интерактивни методи и др. 
1.8 Изпълнение на подходящи проекти. 
 
 
 
 
ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДГ 
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Дейности за реализиране на 

политиките 

Ангажирани 

служебни лица 

 

Срок за 

изпълнение 

Индикатори Изпълнение по индикатори 

Мярка 1.1. Осигуряване на позитивна образователна среда – микроклимат, атмосфера на взаимоотношения, управление 

Дейности : 
Актуализиране на стратегията за 2020-
2024 г за развитие ДГ „Наталия“  със 
специфична политика и мерки за работа 
с уязвими групи, обхват и превенция на 
отпадането от образователната система. 

Директор и екип ПС   До края на м.09.21г Пъл     Актуалност на стратегията 

  
Стратегията на ДГ отразява 
регионалните приоритети. 
Приета  е програма за намаляване дела на преждевременно напуснали
  

Изработване на програма за превенция 
на отпадането на деца от 
образователната система  

Директор и екип 
ПС 

Септември, 2021, 
2021 г. 

Дял на включените деца от 
рисковите групи 
Дял на 5- и 6-годишните 
деца, включени в 
предучилищно възпитание 
и подготовка.  

Общ брой деца, обхванати 
в програмата 
 

Изработване на програма за равни 
възможности на деца от уязвими групи 

Директор, главен 
учител 

До 01.10.2021г Дял на включените деца 
Наличие на планирани 
дейности 

 Разработване и реализиране на мерки за 
проследяване на преместването и 
отсъствията на децата. 

детска градина  2021 г 
Брой неизвинени и 
извинени отсъствия. 

Брои преместени деца 

Води се движението на 
постъпилите и напуснали 
деца през учебната година 
и причините за напускане 
по групи.  
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 Иницииране на съвместни 
информационни кампании с родителите 
за намаляване на риска от 
преждевременното напускане и за 
повишаване на информираността 
относно значението на образованието с 
обмен на добри практики 
 
 
 

ръководство, 
училищно 
настоятелство,  

Всяка календарна 
година. 

 Броя информационни 
кампании 

1.Родителски срещи по 
групи 
2.Открити уроци пред 
родителите 
3.Ден на отворените врати 
4.Годишен концерт на 
децата пред родителите 

 Повишаване интереса на децата към 
участие в кампании и събития, 
отбелязване на важни дати, вкл. от 
празничния и екологичния календар 
(Световен ден на водата, Световен ден на 
толерантността, Ден на Земята, Ден на 
околната среда, Европейска седмица на 
мобилността )  

Детска градина, 
ОС, училищно 
настоятелство,  

2021- 2022 г. 

 Брой проведени кампании, 
брой участвали деца и 
родители, награди и 
грамоти 

Прозрачно отразяване на 
събитията в сайта на ДГ 
„Наталия“ 

 Планиране и контрол на редовно и 
точно вписване на отсъствията на децата 
в училищната  документация и за 
своевременно отразяване на статуса на 
всеки ученик в уеб-базирания Регистър 
за движението на децата и учениците. 

Учителите, 
директор, 
отговорните 
длъжностни лица 

2021- 2022 г. 
Брой осъществени 
проверки спрямо броя на 
проверяваните обекти. 

Своевременно попълване 
на електронната система 

Спазване на изискванията за анализ на 
рисковите фактори и определяне на 
целевите групи, предприемане на 
адекватни превантивни и корективни 
мерки за справяне с тях.  

Директор, учители, 
Гл.учител  

2021- 2022 г. 

Брой доклади, брой 
осъществени проверки 
спрямо броя на 
проверяваните обекти. 

Отразяване в системата и 
ново планиране 

 Повишаване на броя на децата, 
обхванати в целодневна организация на 
учебно възпитателната работа. 

Директор 2021- 2022 г. брой деца , посещаващи ДГ 
Отразяване в образец и в 
ел.система 

Пълноценно използване на Директор, 2021- 2022 г. Брой на обхванати деца в Представяне на таланта в 
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възможностите за организиране на 
разнообразни допълнителни дейности 

педагогически екип допълнителните дейности конкурси, тържества 

1.2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на всяко дете и предотвратяване на 
преждевременното напускане на детската градина  

Дейности: Квалификация на 
педагогическите специалисти, насочена 
към идентифициране и справяне със 
случаите на риск от преждевременно 
напускане. 

ръководство на 
детска градина 

2021-2022 г. 

Брой педагогически 
специалисти, преминали 
обучение за 
идентифициране и 
справяне със случаите на 
риск от преждевременно 
напускане 

отчети 

Привличане на млади учители, 
студенти от педагогически 
специалности, помощник на учителя в 
помощ на учителя. 

ръководство на  
детска градина 

2021-2022 г. 
Брой на привлечените 
млади учители и студенти 

Взаимодействие в 
рамките на държавен 
стаж, на 4 часа  

 Обмен  на добри практики в детските 
градини 

Директор, главен 
учител, методични 
обединения 

2021-2022 г. Брой участия 
Представяне на опит в 
конференции, форуми 

 По-голяма атрактивност на 
преподавания материал чрез  
електронни уроци, интерактивни 
методи, онагледяване, практическа 
насоченост и др. 

педагогически екип 2021-2022 г. 

Брой тематични проверки 
Брой квалификационни 
форми 
Брой неизвинени отсъствия 

 Представяне на 
постижения 

Планиране и реализиране на обучение, 
което е ориентирано към потребностите 
на всяко дете. 

 педагогически екип, 
училищно 
настоятелство,  

2021-2022 г. 

Брой тематични проверки 
Брой квалификационни 
форми 
Брой планове 

Изпълнение на 
индивидуални и групови 
планове 

 Анализиране на резултатите от 
обучението по отделните направления 

Педагогическите 
екипи 

2021-2022 г. 
Резултати от обучението по 
направления 

Представяне на 
резултатите , обобщение, 
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спрямо очакваните резултати и 
стандартите от ДОС. 

 изводи 

 Анализ на движението на децата и 
причини за напускането им. 

Директор  2021-2022 г. 
Дял на напусналите деца 
по причини 

Отразяване в системата 

Мярка 1.3. Осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на образованието за децата от уязвими етнически 
общности 
Дейности: Разработване и реализиране 
на собствена програма  за 
образователна интеграция на деца от 
етническите малцинства. 

Директор 
педагогически екип 

2021-2022 г. 
собствена програма за 
образователна интеграция 
участие в проект 

Допълнително обучение 
по БЕЛ 

 Подобряване на интеркултурното 
образование за работа в мултикултурна 
образователна среда, чрез 
- допълнителна подготовка на учители 
за работа в мултикултурна среда; 

Директор  

В съответствие с 
плановете за 
квалификация на 
учителите 

Брой учители, преминали 
допълнителна подготовка;  
 

Подобряване на работата с 
родителите 

По-голям обхват за допълнително 
обучение по български език чрез 
използване на подходящи форми за 
допълнително обучение  

Директор 2021-202 г. 
Дял на децата, включени 
във форми на 
допълнително обучение 

Проект АПСПО 

Мярка 1.4. Достъп до качествено образование за деца със специални образователни потребности 

 Развитие капацитета на учителите от 
детската градина за работа с деца със 
СОП 
Привличане на млади учители, както и 
студенти-стажанти от специалности за 
работа с деца и ученици със СОП 

Директор  2021-2022 г.  

Брой педагогически 
специалисти, преминали 
обучение за работа с деца и 
ученици със СОП 

Брой привлечени млади 
специалисти. 

Екипно взаимодействие 

Подобряване на възможностите за 
обучение на деца със СОП в риск от 
отпадане: 
Планиране на единен план за детето 
Изграждане на модел за включване на 
родителите в образователната среда 

Директора  2021-2022 г. 

Брой програми за работа с 
деца, застрашени от 
обучителни трудности 
Брой ученици, 
подпомогнати за 
включване в 

Екипно взаимодействие на 
учители и тесни 
специалисти 
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Екипност и взаимодействие със 
специалистите от ресурсните центрове, 
общностен център 
Взаимодействие с родители 
 
 

общообразователна среда 
Брой специалисти за 
специално подпомагане 
Брой деца, застрашени от 
отпадане, подпомогнати от 
съответните специалисти. 

ІІ. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДГ  
 
2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите 
 Популяризиране на добри практики за 
включване на родителите и местната 
общност в мерки за предотвратяване на 
преждевременното напускане на ДГ 
 

ДГ, УН, ОС 
м.ноември – м.март 
2022г  

Брой проведени 
практики 

Ден на професията, седмица на 
четенето и др 

 Включване на родителските 
организации за повишаване 
активността и сътрудничеството с 
учителите и ръководството 
 

ДГ, УН,ОС 
 
 
 

м.декември 2021 г. 
м.май 2022 г. 

Проведени 
съвместни 
мероприятия на ОС, 
УН 
 
 
 
 

 
Съвместни решения, обсъждане, 
даване на становище, отчетност 
 
 
 

Информационни 
кампании сред родителите с 
привличане на образовани и 
реализирани в професията хора от 
общността 

Р    учители, ОС 
 м.декември 2021 г.  

м.май 2022 г. 
Брой проведени 
кампании 

Годишен конце     Привличане на медиатор, 
помощник и др 
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Разчупване на стереотипа на 
провеждане на родителските срещи 
чрез прилагане на интерактивни методи 
и др. 

учители, обществен 
съвет  

2021-2022 г. 

Брой проведени 
родителски срещи 
по нетрадиционен 
начин 
 
 

Съвременни  форми 

Проучване, работа и  популяризиране 
на добри практики за включване на 
родителите и местната общност в 
предотвратяване на отпадането на деца 
от СПУО. 

Екип за работа по 
проекти 
Учители, наети по 
проекти 

2021-2022г 

Брой модели които 
могат да се прилагат 
в ДГ Наталия 
Брой проведени 
допълнителни 
часове 
Брой включени 
учители 

Проучване на местни практики и 
световни практики 
Участие на конференции, форуми 
Активност на учителите 

 

 

Настоящата програма може да бъде актуализирана според потребностите! 

 

 

 

 


