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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Училищната програма за превенция на отпадането е основен инструмент за 

планиране на дейностите по задържане на децата в училище. Добре подготвената 

програма е задължително (макар и не достатъчно условие) за успех.

Създаването на условия за редовното присъствие в училище и активната работа 

по време на учебния час са важни за бъдещето на всеки ученик. Те са гаранция за 

неговия успех, залог за по-добра квалификация и по-големи възможности за 

реализация, условие за повишаване качеството на образованието. Важна роля в 

това отношение има училището, което трябва да подхожда комплексно и 

същевременно индивидуално за всеки конкретен случай на ученик, застрашен от 

отпадане или вече напуснал училище.

Предприемането на адекватни и ефективни мерки от педагогическите екипи 

за намаляване броя на отсъствията и броя на преждевременно напусналите 

училище ученици следва да се основават на задълбочен анализ на 

причините, пораждащи тези явления, на оценка на ефикасността на 

съществуващите мерки и училищната политика.

Предлаганата програма е основана на разбирането, че главна ценност в 

образователната система е детето (ученикът).

На основата на идентифицираните проблеми в програмата са представени 

конкретни мерки за реализиране на определените дейности.

Основната концепция * на програмата е, че отпадането не е само 

педагогически проблем, но са нужни и педагогически средства за преодоляването 

му. Необходима е промяна в цялостната училищна среда: промяна в използваните 

педагогически методи, в учебните програми, в организацията на учебния процес, 

във взаимодействието с родителите.



Програмата се основава на няколко принципа:

- Всеки ученик може да бъде успешен.

Всеки ученик е добър в нещо. Нашият подход е: да открием тази област, в 

която даденият ученик е добър; да му помогне да се превърне в наистина добър в 

тази област като доразвие своите знания и умения по приемлив за обществото 

начин; чрез това, което умее, да развие допълнителни знания и 

умения и в останалите области, които са заложени в учебните програми.

- Поставяне на високи очаквания.

Всеки човек се стреми да постигне това, което се очаква от него. На всяко 

едно дете трябва да се покаже, че то може да успява -  от там нататък да му се 

поставят все по-високи цели и очаквания. Всяко дете трябва да се научи да вярва, 

че „Аз мога да...“ и „Аз искам да...“.

- Училището може да бъде привлекателно за всяко дете!

За да бъде училището привлекателно е необходимо децата и техните 

родители да припознават училището като своя институция. Място където детето 

открива приятели в лицето на съученици и учители, където се чувства сигурно и 

защитено.

- Училището може да бъде добре функционираща система.

Добре организираното училище е най-сигурната гаранция за привличането, 

задържането и успеха на учениците. Успешната програма е документ, който ще 

бъде изпълняван от цялото училище: на практика всички учители, учениците, 

родителите.

- В образователния процес не се допуска дискриминация - основана на 

раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, 

вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус.

Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителските 

общности.



• Работа с деца/ученици и семействата им преди възникване на проблеми и 

рискове;

• Индивидуална работа с всяко дете в риск да отпадне от училище;

• Повишаване чувствителността на родителите към нуждите на децата и 

развитие на умения за тяхното посрещане;

• Конкретизиране на правилника на училището в частта му за налагане на 

наказания на учениците (брой отсъствия -  вид наказание);

• Запознаване на родителите с правилника на училището и възможностите, 

които то дава за обучение и възпитание на децата;

• Осигуряване на индивидуални часове за консултация за подпомагане 

на изоставащите деца;

• Санкциониращи мерки -  спиране на социалните помощи, ако детето не 

посещава редовно училище;

• Специализирана педагогическа подкрепа за изоставащите и застрашени от 

отпадане;

• Развитие на разбирането на детето за постигане на по-голяма отговорност за 

собственото му поведение;

• Подкрепа на децата/учениците да направят информиран избор за своите 

постъпки и отношение към света;

• Развитие на умения за взаимопомощ и приемане на различията.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Обща цел на програмата:

Да открием тази област, в която даденият ученик е добър. Да му помогнем 

да доразвие своите знания, умения и способности, за да бъде полезен както на 

себе си, така и за обществото.

Специфични цели на програмата:

1. Намаляване на отсъствията.



2. Увеличаване на успеха.

3 .Повишаване на ангажираността на родителите. 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Въздействието на програмата е насочено както към определени ученици, 

паралелки с преобладаващи проблемни деца, така и към всички класове в 

училище.

ДЕЙНОСТИ И ПРЕДСТОЯЩИ МЕРКИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Проблем Дейност Очаквани
резултати Срок Отговорник

Неангажираност на 
родителите в 
училищния живот

Попълване на 
училищното 
настоятелство с 
нови членове. 
Увеличаване 
броя на 
родителите в 
училищното 
настоятелство. 
Първа сбирка на 
училищното 
настоятелство. 
Обсъждане на 
организационни 
въпроси. 
Запознаване с 
програмата за 
работа за новата 
учебна година.

По-голяма 
заинтересованост 
на родителите. 
Повишаване на 
присъствието на 
родители в 
училище до 10%.

Постянен

Октомври
2020г.

Председател
науч.
настоятелство, 
директор, кл. 
ръководители

Сравнително слаба 
активност на 
учениците

Избор на нов
ученическия
съвет.

Активизиране на 
учениците.

Постянен Ученически 
съвет, класни 
ръководители, 
учители



Нисък успех и 
неангажираност на 
слабите ученици и 
учениците в риск от 
отпадане.

Въвеждане на 
практиката 
„ученици- 
наставници“, 
които заедно с 
преподавателите 
да окажат 
съдействие и 
подкрепа на 
учениците в 
риск.

Активизиране на 
слабите ученици 
и учениците в 
риск и
повишаване на 
успеха им.

Постянен Ученически 
съвет, класни 
ръководители

Несправяне и 
трудности при 
усвояване на 
учебния материал на 
учениците в риск от 
отпадане

Изготвяне на 
поименен 
списък от 
класните 
ръководители, в 
чиито класове 
има ученици 
застрашени от 
отпадане по 
различна 
причина.
Екипна работа 
на учители по 
класове 
Индивидуална 
работа със 
застрашените от 
отпадане 
ученици. 
Индивидуални 
консултации с 
преподаватели 
по различни 
предмети.

Намаляване до 
минимум на броя 
на застрашените 
от отпадане 
ученици

Постянен Учители

V

Негативно влияние 
на средата - на 
улицата/приятелския 
кръг

Засилен контакт 
с родители, 
индивидуална 
работа със 
застрашените 
ученици

Намаляване броя 
на негативните 
прояви на 
учениците

Постоянен Учители,
родители,
съученици

Отсъствия на 
учениците

Планиране и 
осъществяване

Намаляване броя 
на

Постоянен Заместник
директор,



на контрол за 
редовно и точно 
вписване на 
отсъствията на 
учениците в 
училищната 
документация, 
за коректно и 
точно подаване 
към общините и 
към РУО на 
данните за 
движението на 
учениците и за 
броя на
отсъствията, за 
своевременно 
отразяване на 
статуса на всеки 
ученик в уеб 
базирания 
регистър за 
движението на 
децата и 
учениците.

безпричинните
отсъствия

класни
ръководители,
учители

Популяризиране 
на добрите 
постижения на 
учениците в 
сайта и ФБ 
страницата на 
училището

Постоянен Заместник
директор,
класни
ръководители


