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Настоящата  програма  е  в  съответствие  с  целите, зanегнanи  в  
националните  политики  по  превенция  на  ранното  напускане  на  
образователната  система  и  комплекса  от  мерки  в  областта  на  
образованието  и  социално-икономическото  развитие. 

В  Стратегията  за  намаляване  дела  на  преждевременно  
напусналите  образователната  система  , „преждевременното  напускане  
на  училище" е  дефинирано  като  сложно  явление, което  оказва  
сериозно  влияние  върху  индивидуanните  съдби  на  пряко  засегнатите  и  
благосъстоянието  на  техните  семейства, върху  възможностите  за  
развитие  на  техните  общности  и  върху  цялостното  социanно- 
икономическо  развитие  на  една  страна. 
При  изготвянето  на  програмата  се  отчитат: 
1. Ролята  на  цялата  система  от  участници  и  взаимоотношенията  помежду  
им, като  се  признава  ролята  на  всяка  от  заинтересованите  страни; 
2. Сътрудничество  в  образователните  институции  за  насърчаване  на  
позитивната  училищна  култура, работата  в  екип  в  рамките  на  
училищната  общност; 
З. Координираните  мерки  на  всички  нива; 
4. Проследяване  на  напредъка  на  ниво  училище. 

I. ЦЕЛИ: 

1. Мотивиране  на  учениците  в  риск  от  отпадане  от  училище  и  създаван  
на  полож  ителна  нагласа  към  учебната  работа. 

2. Подпомагане  успеваемостта  на  учениците, които  срещат  трудности  
при  усвояването  на  учебния  материan. 

З. Развиване  на  творческите  заложби  и  способности  на  учениците  в  рис  
от  отпадане  от  училище  чрез  участие  в  проекти  и  извънкласни  дейности. 

Настоящата  Програма  за  превенция  ще  реanизира  дейността  си  в  две  
основни  направления : 

1. Превенция  на  преждевременното  напускане  на  училище  чрез: 
- анализ  на  причините, водещи  до  отпадане  от  училище  и  напускане  
на  образователната  система, 
- идентифициране  на  рисковите  фактори  за  преждевременното  напускане  
на  училище  с  оглед  ограничаване  на  последиците  от  тях  
- плануване  на  политики  и  мерки  за  преодоляване  на  рисковите  фактори  
от  отпадане; 

2. Интервенция  срещу  преждевременното  напускане  на  училище  чрез: 
2.1. Повишаване  участието  и  ангажираносrга  на  родителите. 
2.2. Утвърждаване  на  индивидуалното  и  групово  наставничество  
2.3. Кариерно  ориентиране  и  консултиране . 



II. ИДЕИТИФИЦИРАИЕ  НА  ПРОБЛЕМА  
Причините  за  преждевременното  напускане  на  училище  могат  да  бъдат  
класифицирани  в  няколко  основни  категории  : 
1. Икономически  причини  
2. Социални  причини; 
З. Образователни  причини; 
4. Етнокултурни  причини; 
5. Институционални  причини; 
б. Причини, свързани  със  здравния  
статус; 7.Психологически  причини  
Към  социално-икономически  причини  се  отнасят: 

❑ Лошото  качество  на  живот  на  определени  социални  слоеве; 
❑ Ниските  доходи  - невъзможност  за  покриване  на  разходите  
❑ Използване  на  детето, не  посещаващо  училище  като  трудов  

ресурс  

Образователни  са  причините  ,свързани  със: 
❑ затрудненията  при  усвояване  на  учебния  материал; 
❑ слаб  интерес  към  учебния  процес  и  произтичащото  от  

него  желание/нежелание  да  се  посещава  училище; 
❑ наличие  на  конфликтни  отношения  със  съученици  и/или  учители  

Като  психологически  причини  се  отчитат: 

❑ Чувството  за  неуспех; 
❑ Отчуждение  от  натрупания  училищен  опит, неувереност  в  себе  
❑ си; Ниска  самооценка,усещане  за  ограничен  контрол  върху  

събитията; 

Като  институционални  причини  се  квалифицират  : 
недостатъчно  координираният  подход  между  различните  
служби  и  специалисти  на  национално, регионално, местно  и  
училищно  ниво  за  справяне  с  преждевременното  напускане  на  
училище; 
недостатъчно  ефективният  контрол  върху  управлението  
и  функционирането  на  политиките  за  обхващане, 
задържане  и  
реинтегриране  на  децата  и  учениците  в  образователната  система. 

III. ДЕЙНОСТИ  ЗА  ПРЕВЕИЦИЯ  НА  РАНИОТО  ИАПУСКАНЕ  НА  
УЧИЛИЩЕ  

1. Идентифициране  на  застрашените  от  отпадане  от  училище  
чрез  изготвяне  на  база  данни  от  класните  ръководители, в  чиито  класове  



има  ченици  от  рискови  групи  /съобразно  различните  причини  от  
отпадане/; 

Срок  : м. 1.2022 
год. Отг.: класни  
ръководители  и  
пед.съветник  

2. Изготвяне  на  поименен  списък  от  класните  ръководители, в  чиито  
класове  има  ученици, застрашени  от  отпадане  по  различна  причина. 
Изготвяне  на  личен  профил  на  тези  ученици; 

Срок  : м. XI.2022 год. 
Отг.: класни  
ръководители  и  
пед.съветник  

З.Изработване  на  индивидуален  тематичен  план  и  календарен  
график  за  преодоляване  на  риска  . 

~ 	 Срок  : м. XI.2022 год. 
Отг.: класни  
ръководители,пед.съвет. 

4.Проучване  и  определяне  на  учениците  в  риск  от  отпадане  от  
училище  чрез  изготвяне  на  индивидуална  оценъчна  карта- данни  за  
ученика  и  семейството . 

Срок: м. XII. 2022 год. 
Отг.: пед. съветник,кл.р- 
ли  

5.Сформиране  на  екипи  за  работа  с  ученици  в  риск  
Срок: м.XII. 2022 год. 
Отг.: пед. съветник, директор  

6.Изготвяне  и  работа  по  индивидуална  програма  на  ученика  в  риск. 
6. 1 .Извършване  оценка  на  индивидуалните  потребности  на  ученика  

в  риск  
Срок: м.ХI. 2022 год. 
Отг.: кл. рък., пед.съв. 

6.2.Определяне  на  основни  цели  за  работа  за  намаляване  на  
риска  от  отпадане. 	 Отг.: екипа  за  работаnед. съветник  

6.З.Включване  в  извънкласни  дейности  за  развитие  на  
интересите  и  насърчаване  активността  на  учениците  в  риск  

Срок: постоянен  
Отг. :кл.рък.,учители, 
пед.съветник  

6.4.Привличане  на  родителите  като  партньори  и  съмишленици  чрез  
провеждане  на  беседи  и  лекции  в  часа  на  класа  и  училищни  мероприятия . 

Срок: през  учебната  годината  
Отг.: кл.р-ли,пед.съветник  

7.Създаване  картотека  на  учениците  до  16- годишна  възраст  в  
риск  от  ранно  напускане  на  училище. 	 4 



Срок: XII 2022 год. 
Отг.: пед.съветник  

8. 	Квалификация  на  педагогическите  специалисти  в  посока  управление  
на  конфликти, справяне  с  агресията  и  насилието,както  и  начини  за  
разрешаване  на  конфликти 	 Срок: през  годината  

Отг. :главените  учители  

9.Насочване  и  включване  на  ученика  в  риск  към  клуб  „О.К" повишаване  на  
социалните  умения  за  общуване  и  решаване  на  конфликти; 

Срок:през  годината  
Отг. :пед.съветник  

10.Индивидуална  подкрепа  за  ученика  от  учител, на  когото  
ученикът  има  доверие  (наставничество ). 

Срок: постоянен  
Отг: педаг.специалисти  

~ 1 1 .Въвеждане  на  практиката  на  „ученици  - наставници". Към  всеки  
ученик, който  е  застрашен  от  отпадане, има  слаб  успех  или  проблеми  с  
поведението  се"прикрепва" негов  връстник, на  когото  той  има  доверие. С  
помощта  на  класния  ръководител  и/или  педагогическия  съветник, се  
изготвя  план  за  работа  със  застрашения  ученик  (планът  е  част  от  
създадения  профил  на  застрашенияученик .Планът  включва  работа  със  
застрашения  ученик  в  и  извън  училище. Ученикът  наставник  реализира  
следните  дейности: 
Изпълнява  съвместния  план  за  работа  със  застрашения  ученик  
Изготвя  всеки  месец  кратко  описание  на  работата  си  и  постигнатите  резултати  
Участва  в  съвместни  дейности  с  родителския  клуб. Помагат  за  подготовка  на  
домашните  работи. Следят  за  закъсненията, липсата  на  домашна  работа- 
координират  дейността  класен  ръководител - застрашен  ученик  

Срок:през  годината  

~ Отг. :пед.съветник,кл.р-ли  
IV.Анализ  и  оценка  на  изпълнението  на  училищната  програма  

1 .Отчитане  на  резултатите  от  дейностите  по  превенция  чрез  сравняване  по  
предварително  определени  показатели  през  последните  две  години: 

• брой  на  отпадналите  ученици. 
• брой  на  неизвинените  отсъствия. 
• брой  прояви  на  агресия  
• брой  ученици, останали  на  поправителен  изпит. 

Срок: края  на  уч. година  
Отг.: екип  за  работа  на  
пед.съв. 

2.Набелязване  на  мерки  за  следващата  учебна  година. 
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