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Училищната програма  за превенция на ранно напускане на учениците от училище е в 

изпълнение на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система.  

 

В заложения план за изпълнение на Стратегията е обърнато особено внимание на няколко 

елемента: 

 

 Ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду им; 

 Сътрудничество в образователните институции за насърчаване на позитивната 

училищна култура, работата в екип в рамките на училищната общност; 

 Координирани мерки на всички нива; 

 Проследяване на напредъка и междинна оценка на изпълнението на Стратегията. 

 

Стратегията 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, социален произход, вероизповедание, 

обществено положение, увреждане или друг статус; 

 Включващото образование предполага промени в образователната система, за да 

може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много по-голяма 

степен, отколкото детето да се адаптира към системата; 

 Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на 

проблеми; 

 Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото 

участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в 

образователния процес; 
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 Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и 

формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат 

възможности за включване.  

 

 

 

 

 

 

1. Необходимост от училищна програма 

 
 Необходимост от въвеждане на система в дейностите по превенция на напускането. 

 Необходимост от готовност за посрещане на нови предизвикателства, свързани с 

предпоставки за ранно напускане на ученици от училище (социални и 

икономически фактори, процеси на миграция, честа смяна на местоживеенето и 

др.). 

 

2. Визия на училището по отношение на превенция на ранното  

напускане 

 
Програмата се основава на:  

 

Мисията на училището е чрез  качествено и адекватно образование, формиране на 

общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на 

творческите заложби: 

 

 Учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности; 

 Да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят 

заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично 

гражданско общество; 

 Да развиват творческите си заложби и способности; 

 Да изградят умения и навици за толерантност и взаимно уважение; 

 Училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за 

всички деца от района, подлежащи на задължително обучение. 

 

Визията на училище, осигуряващо  ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и 

ученици, застрашени от ранно напускане, училище,  което създава истински свободни, 

мислещи, любопитни и мотивирани хора, готови за успешна личностна реализация. 

 

 Поставяне на ученика като най- висок приоритет и подпомагане неговото 

индивидуално развитие; 

 Повишаване достъпа на учениците до съвременните информационни технологии; 

 Разнообразни дейности,   насочени към удовлетворяване  на желанията и 

потребностите на учениците; 

 Съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение и 

възпитание; 

 Въвеждане на интеркултурно образование в училище; 

 Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип от отговорни и 

развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 

човешкото достойнство; 

 Работа с талантливи деца; 

 Работа с деца в неравностойно социално положение; 

 Работа с деца със специални образователни потребности; 

 Работа с деца с различна етническа принадлежност; 
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 Уютна и функционална образователна среда. 

 

3. SWOT анализ: 
 

3.1. Силни страни: 

 

 Квалифицирани учители 

 Оборудвани учебни кабинети  

 Извънкласни дейности, съобразени с интересите, желанията и потребностите на  

учениците 

 Възможности за изява на училищно, регионално, национално и международно 

ниво 

 Създаване на приятелска среда 

 Добра материална база 

 Работа по проекти 

 Извършване на дейности по превенция на ранното напускане 

 Координация и обмен на информация между класни ръководители,  

педагогически съветник и ръководство на училището 

 Работа в екипи, учейки се на взаимно разбирателство и толерантност,  

показвайки готовност за заемане на гражданска позиция. 

 Минимален процент на отпаднали ученици 

  

3.2. Слаби страни  
 

 Недостатъчна мотивация на учениците, продиктувана от досегашната 

образователна система 

 Недостатъчна  четивната грамотност и необходимост от подобряване на 

аналитичното мислене у учениците 

 Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща  

среда за ученици, застрашени от отпадане 

 Недостатъчно мотивирани учители за справяне с проблема 

 Ниска заинтересованост на родителите на учениците от осми клас и гимназиален 

етап и непосещаемост на обявените родителски срещи 

 Голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците, който всяка година 

нараства и е предпоставка за отпадане 

 

3. 3. Възможности 

 
 Създаването на позитивната образователна среда. 

 Въвеждане система за ранно установяване на проблема. 

 Работа по социализирането и приобщаването на учениците в социален риск и със 

СОП чрез индивидуална и групова работа, провеждана от педагогическия съветник 

на училището и учителите по съответните предмети. 

 Инсталиране на електронно информационно табло за популяризиране дейността на 

училището и постиженията на учениците. 

 Създаване на почетна награда за  ученици и родители, спомогнали за издигане 

имиджа на училището. 

 Възможност за интеграция на деца  и ученици със СОП чрез използване на 

училищен асансьор. 

 Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и 

творчество. 

 Създаване на толерантна среда, която ученика да почувства като своя, откривайки 

в нея мястото си. 
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 Насърчаване на гражданската активност и ангажираност на родителите. 

 Кандидатстване по различни проектни предложения, насочени към финансиране на 

превантивни по отношение на отпадането дейности. 

 Ефективно включване ресурсите на местната общност при реализиране на 

дейностите за превенция на ранното напускане на учениците от училище. 

 Периодична оценка и актуализиране на мерките. 

 

 

 

 

3.4. Заплахи  

 
 Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите 

 Нисък жизнен стандарт на част от населението 

 Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище 

 Липса на финансова подкрепа от държавните институции на застрашени от 

отпадане деца  

 Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата” 

 Недостатъчна подкрепяща среда в училище 

 Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето 

 Неработещо училищното настоятелство; 

 

4. Цели на Програмата: 
 

Обща цел: 

 

 Създаване на подкрепяща среда за учениците  в училище. 

 

Подцели: 

 

 Изграждане на мотивация за посещение на училище, участие в живота на 

училищната общност   за  успешна реализация на учениците. 

 Индикатор за постигане – намаляване броя на отсъствията по уважителни и 

неуважителни причини.  

 Създаване на положителни нагласи към учебния процес.  

 Индикатор за постигане – повишаване успеха на застрашените ученици от ранно 

напускане. 

 

 

5. Мерки за превенция на ранното напускане на учениците от училище:   
 

 Своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на  

училищния материал и застрашеност от ранно напускане ("ранен учебен неуспех").  

 Изготвяне на ежемесечни отчети от класните ръководители за броя на  

отсъствията и причините, поради които учениците отсъстват.  

 Изработване и ежегодно актуализиране на регистър на застрашените от  

ранно напускане ученици.  

 Анализ на постиженията на застрашените от ранно напускане ученици и  

осъществяване на педагогическа подкрепа от страна на учителите и училищното  

ръководство.  

 Разработване на индивидуални програми по съответните предмети.  

 Провеждане на  допълнителна индивидуална и групова работа по съответните 

предмети, предоставяща възможности за усвояване на учебния материал от 

застрашените от ранно напускане ученици.  
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 Подобряване на достъпа на застрашените от ранно напускане ученици в  

разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности.  

 Откриване на силните страни на личността. 

 Осигуряване на публични изяви на учениците с изявени дарби.  

 Осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на  

застрашените от ранно напускане ученици.  

 Въвеждане на алтернативи на традиционната родителска среща.  

 Организиране на кампании, които да стигнат до родители и настойници.  

 

 Засилване на контрола върху отсъствията и своевременно информиране  

на родителите.  

 Разпределяне на отговорностите и ангажиментите по отношение  

посещаемостта на училище между класните ръководители и родителите.  

 Провеждане на обучителни дейности с учениците и техните родители по 

проблемите на здравното и сексуално възпитание 

 Повишаване на мотивацията чрез провеждане на мултимедийни уроци, изготвяне 

на презентации от ученици, самостоятелно събиране на информация и 

представянето й пред класа.  

 Предоставяне на услуги по кариерно ориентиране на учениците  

 Включване в плана на педагогическия съветник на дейности за превенция на 

ранното напускане и работа с деца в риск. 

 Организиране на „Училище за родители”. 

 Организиране на благотворителни акции за подпомагане на застрашени и социално 

слаби деца. 

 Мотивиране на педагогическия персонал за допълнителна работа по превенция на 

ранното напускане на учениците. 

 

 

 

 

 

 

Програмата е отворена система и може да бъде допълвана и променяна! 
 

 


