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Въведение

I.

Настоящата програма е разработена на основание член 263 ал.1 т.8 от ЗПУО в съответствие
с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на
образователната система и комплекса от мерки на правителството в областта на образованието и
социално–икономическото развитие.
Основните документи имащи отношение към настоящата училищна програма за превенция
на ранното напускане на образователната система са:


Закон за предучилищното и училищното образование;



Наредба за приобщаващото образование;



Закон за младежта;



Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в
Република България /2021 –2030 г./;



Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства (2015 – 2020)



Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)



Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

II. Основни акценти.
1. Мерки свързани с превенцията на риска от отпадане от училище.
2. Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно със
засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование.
III. Основни принципи.
Училищната програма за превенция на отпадането на ученици се базира на основни
принципи на включващото образование:


Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование;



Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава;



В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол,
етническа принадлежност, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг
статус;



Учениците трябва да бъдат стимулирани да участват активно в образователния процес;
В стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната

система, преждевременното напускане на училище е дефинирано като сложно явление, което
оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието
на техните семейства, върху възможното развитие на техните общности и върху цялостното
социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план.

IV. 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 качеството на живот на сегашното и следващите поколения. Здравният статус и
достъпът до услуги и ресурси, 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 напусналите училище и техните семейства и върху цялостното социално–
икономическо развитие на страната.
Рисковете за преждевременното напускане на училище са свързани с недостатъчна
диагностика и подготовка на детските градини и училищата за приобщаването на тези деца. Тук
се включват и всички фактори на образователната среда, материалната база, човешките и
финансовите ресурси, които не отговарят на изискванията за прилагане на приобщаващото
образование.
V. Основни причини за отпадане.
Причините за отпадане от училище са многообразни и не се проявяват изолирано, а
въздействат комплексно. Това определя необходимостта да се подхожда комплексно и
същевременно да се действа индивидуално към конкретния случай на всяко дете, застрашено от
отпадане или вече отпаднало от училище.
Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем.
Причините за това са различни. Корените на това явление трябва да се търсят от една страна в
семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна
реализация в училищната среда, а от друга и в педагогическата колегия.
Анализирайки проблема констатираме, че поради липса на интерес или слаби постижения
в учебните занятия, учениците допускат неизвинени отсъствия. Имат лоши прояви по отношение
на дисциплина и междуличностно общуване в училище, както и голям брой слаби оценки, което
неминуемо ги поставя в групата на застрашени от отпадане.
Също така основна причина са честите миграции на семействата в страната и чужбина с цел
осигуряване на препитание и нормален живот на семействата. Учениците често биват лично
ангажирани от своите родители с изхранването или отглеждането на братя и сестри.
Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат класифицирани в
няколко основни категории:

1. Социално-икономически причини - ниски доходи, лошото качество на живот на
определени социални слоеве, поради задължение да гледа по –малкия си брат/сестра,
използване на детето като трудов ресурс;
2. Етнокултурни причини - по–ниска ценност на образованието, по ранното встъпване в
брак и др.
3. Образователни причини - слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него
нежелание да се посещава училище, затруднения при усвояването на учебния материал,
наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители и др.;
4. Институционални причини - недостатъчно координираният подход между различните
служби и специалисти на национално, регионално, местно и училищно ниво за справяне
с преждевременното напускане на училище;
5. Причини свързания със здравния статус – интегрирането на децата със СОП
6. Психологически причини - неувереност в себе си, чувство за неуспех, отчуждение от
натрупания училищен опит и др.
В нашето училище застрашени от отпадане са основно тези които имат неизвинени
отсъствия и в много редки случаи прояви на на насилие и агресия към съучениците си.
Основните усилия са насочени към осъществяване на дейности по превенция на тормоза и
насилието, ранна диагностика на проблемите, дейности за мотивация и преодоляване на
проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички
участници в образователния процес.
Целогодишно се води цялостна и прозрачна политика чрез интернет страницата на
училището, добрите практики и документиране на проблемните и рискови ситуации. Винаги се
търси обратна връзка с компетентните институции, родители, класни ръководители, учители и
ученици. Изготвят се и се анализират доклади на класните ръководители.
VI. Основни цели.
1. Намаляване на отсъствията по неуважителни причини.
2. Реинтегриране на отпаднали ученици в образователната система.
3. Повишаване интереса и активността на учениците в риск към учебния процес чрез
иновативно, гъвкаво и личностно ориентирано обучение.
4. Мотивиране учениците за постигане на по-добър успех в училище.
5. Увеличаване броя на учениците повишаващи степента си на образование.
6. Преодоляване на обучителните трудности.
7. Привличане на родителската общност в училище като активен участник при прилагане
на цялостен подход за тясно сътрудничество между дома и образователната институция.

8. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната
общност.
9. Утвърждаване на училището като конкурентноспособен и привлекателен център за
всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.
VII. Основни дейности.
1. Реализиране на мерки за проследяване на преместването и отсъствието на учениците.
Отг. Класни ръководители, директор
Срок: Ежемесечно
2. Контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на учениците в задължителната
училищна документация.
Отг. Класни ръководители, директор
Срок: Постоянен
3. Администриране на платформата „Посещаемо и безопасно училище“.
Отг. Асен Ангелов
Срок: Периодично
4. Посещения по домовете и реализиране на мерки за изпълнение на Механизма за съвместна
работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Отг. Екип за обхват
Срок: Периодично.
5. Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема със закъсненията и
отсъствията на учениците и непосещаването на училище.
Отг. Класни ръководители
Срок: Ежемесечно
6. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците чрез
уведомителни писма, ученическа книжка, телефонно обаждане, електронна поща.
Отг. Класни ръководители, Директор
Срок: Ежемесечно
7. Организиране и провеждане на анкети за прояви на училищен тормоз.
Отг. Класни ръководители и учители в ЦДО
Срок: В началото на всеки срок
8. Тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и
образованието на децата и общите задължения на родителите
Отг. Класни ръководители и учители в ЦДО
Срок: 4 пъти в годината

9. Повишаване ангажираността и участието на родителите в училищни дейности.
Отг. Класни ръководители, Образователен медиатор
Срок: Ежемесечно
10. Включване на учениците в занимания по интереси и допълнително обучение за обща
подкрепа.
Отг. Ръководители на групи
Срок: Целогодишно.
11. Допълнително обучение по БЕЛ за учениците, за които българският език не е майчин.
Отг. Ръководители на групи
Срок: Целогодишно
12. Индивидуална работа на учители и класни ръководители със застрашени от отпадане
ученици.
Отг. Класни ръководители и учители в ЦДО
Срок: Ежеседмично
13. Създаване на график за провеждане на консултации по предмети
Отг. Класни ръководители, преподаватели.
Срок: В началото на всеки срок
14. Провеждане на консултации със семействата или настойниците на ученици в риск.
Отг. Класни ръководители, Образователен медиатор
Срок: Ежемесечно
15. Организиране на благотворителни акции за подпомагане на застрашени и социално слаби
деца.
Отг. Класни ръководители и учители в ЦДО
Срок: Постоянен
16. Срещи със служители на ДСП, ДПС, ЦОП , МКБППМН.
Отг. Класни ръководители
Срок: Периодично
17. Наказателни мерки по правилника на училището.
Отг. Класни ръководители, директор
Срок: Постоянен
18. Осигурен достъп до МТБ на училището, включване в спортни състезания и културни
прояви на училището.
Отг. Класни ръководители и учители в ЦДО
Срок: Постоянен

