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Програма за превенция на ранно напускане на училище е разработена в отговор на 
тенденцията в национален мащаб за увеличаване или запазване на практиката за безпричинно 
отсъстване от училище, както и с оглед на случаите на отпадане и/или трайно непосещаване 
на учебните занятия.

Програмата е ориентирана приоритетно към създаването на благоприятни условия за 
включваща, приобщаваща, безопасна и атрактивна образователна среда.

Програмата цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно 
напускане на училище, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват. 
Политиките и мерките за превенция са насочени учениците от ранна училищна възраст до 
завършване на средното образование.

I. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ
Създаване на ефективен механизъм за намаляване броя на безпричинните отсъствия и 

отпадането от училище, повишаване на успеха, активизиране участието на родителите в 
училищния живот и в училищните структури на управление.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
• Създаване на мотивация за успех у деца, застрашени от отпадане;
• Приоритетна работа на класния ръководител с класа в областта на гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование;
• Осигуряване на широки възможности за подкрепяща среда за деца и ученици със 

затруднения в обучението и адаптацията и от уязвими групи;
• Изграждане на чувство за принадлежност към училището;
• Осигуряване на безопасна и защитена среда в училище.

Приоритет: Идентифициране на причините за непосещение и отпадане от училище
•  Задълбочен анализ на причините за ранно напускане на училище;
• Изграждане на умения за живот у децата и младите хора чрез изпълняване на 

тяхното право и задължение - посещение на училище;
• Социална подкрепа на децата и семействата -  чрез включването им в живота на 

училището (празници, тържества, училище за родители);
• Подобряване на училищната среда и стимулиране на интеграцията в училищната 

общност на деца със СОП и от уязвими групи;
• Развитие на творческите заложби на учениците;
• Обогатяване на материално-техническата база за извънурочна работа.

II. ЗАДАЧИ

1. Прилагане на индивидуален подход към ученика;
2. Разширяване на възможностите за иновации в преподаването;
3. Системна допълнителна работа с изоставащите ученици;
4. Консултиране на родители на деца, застрашени от отпадане;
5. Развиване на система за индивидуално и групово наставничество;
6. Разработване и прилагане на механизми и програми за справяне с негативните 

тенденции, свързани с агресията;
7. Включване в свободноизбираема/допълнителна подготовка, адаптирана към 

потребностите и възможностите на учениците;
8. Включване в извънкласни и извънучилищни дейности за изява на интересите, 

дарбите и талантите на учениците;
9. Привличане на Ученическия съвет като партньор;
10. Осигуряване на материална помощ за деца от социално слаби семейства, 

застрашени от отпадане (еднократна социална стипендия);
11. Квалифициране на педагогическите специалисти;
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12. Поддържане на партньорски отношения с външни структури.

III. МЕРКИ

1. Директорът възлага със заповед заместник-директорите да следят за присъствие ва 
учениците в началото на учебния ден и за коректното и точно отразяване на отсъствията в 
задължителната училищна документация, включително за изпълнението на задълженията на 
класния ръководител относно своевременото осведомяване на семейството за допуснатите 
отсъствия и за случаи на проблемно поведение.

2. Учениците, допуснати отсъствия над 30% за учебен срок, се определят за ученици в 
риск и за тях се разработва план за подкрепа, включващ задължителното участие на 
представител на Дирекция «Социално подпомагане».

3. Комисията по стипендиите заседава до един месец в началото на годината с цел 
разглеждане на случаи на деца с ниски доходи, за да определи насоки за финансово 
подпомагане.

4. Ученическия съвет на свое заседание създава група «Да подкрепим наши 
съученици», която разработва план, съвместно с училищната комисия за подпомагане на 
ученическото самоуправление, за работа с ученици със затруднения.

5. Училището осигурява ранно оценяване на риска от обучителни трудности у децата в 
начален етап в съответсвие с нормативната уредба. Учителите в начален етап докладват на 
координатора за обща и допълнителна подкрепа за установен риск от обучителни затруднения 
и за съответното дете и ученик се изготвя план за действие с цел превенция, която включва 
идентифициране на индивидуалните потребности и задължително насочване към занимания 
по интереси.

6. Координаторът за обща и допълнителна подкрепа в училището докладва ежемесечно 
за динамиката в развитието на децата и учениците, регистрирани като част от група за обща 
подкрепа «Риск от обучителни затруднения». При спазването на условието за наблюдение на 
развитието съгласно Наредбата за приобщаващото образование, по мотивирано предложение 
на координатора и със съгласието на родителя, училището предприема действия за включване 
на дете или ученик в група за допълнителна подкрепа за личностно развитие.

IV. ДЕЙНОСТИ

Проблем Дейности за 
разрешаване на Очаквани резултати Отговорник Срок

Глобален проблем: 
Превенция на 
отпадането на 
ученици от 
училището

Съвместно с 
Ученическия съвет и 
родителската общност, 
организиране на 
благотворителни акции с 
цел подпомагане на 
крайно нуждаещите се 
ученици

Повишаване на 
активността на 
учениците, 
възпитаване на 
съпричастност и 
толерантност в 
училището и извън 
него

Ученически
съвет,
класните
ръководители

Постоянен

I. Нисък социален и 
икономически 
статут на 
семействата
II. Допускане на
безпричинни
отсъствия

Съвместно с класните 
ръководители, 
възпитателите и 
социалните служители 
да се организират 
неформални срещи- 
разговори с родителите 
на рисковите ученици

Повишаване на 
ангажираността на 
ученици и родители 
към учебния процес, 
засилване на 
мотивацията за 
участие във всички 
форми на училищния 
живот

Учители,
класни
ръководители,
ресурсен
учител,
психолог

Ежемесечно
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Проблем Дейности за 
разрешаване на Очаквани резултати Отговорник Срок

III. Средни нива на 
успеваемост в 
училище

Да се включат 
застрашените ученици в 
групи по различни 
извънкласни дейности. 
Да се определят 
ментори, които да 
помагат за повишаване 
степента на подготовка 
по учебните дисциплини 
и за по-успешна 
социализация

Да се намали броят на 
слабите оценки и да се 
повиши успехът на 
изоставащите ученици

Учители Постоянен

IV. Ранен сексуален 
живот

Съвместно с 
медицинското лице да се 
организират лектории на 
теми, свързани с 
проблема

Постигане на по- 
високо ниво на 
сексуална 
просветеност у 
ученици и родители. 
Промяна в 
приоритетите. 
Припознаване на 
ценности като доброто 
образование и широк 
мироглед - 
предпоставка за 
постигане на по-висок 
социален статус

Класни
ръководители,
учители

Веднъж на 
тримесечие

V.Затруднена 
адаптация на 
децата от
началното училище

Взаимодействие с 
родители и ученици

Повишаване на 
интереса към ученето 
и училището въобще; 
намаляване броя на 
безпричинните 
отсъствия от училище; 
формиране на нагласи 
за работа в екип; 
формиране на трайни 
нагласи за толерантно 
отношение към 
представителите на 
различните етноси; 
осъзнаване нуждата от 
мултиетнически 
диалог и 
разбирателство

Учители Месец
септември

VI. Недостатъчно
извънкласни
дейности,
предлагащи
разнообразие на
учениците

Допълнителни 
извънкласни дейности -  
участия в състезания, 
тържества и др.

Повишаване интереса 
на децата към 
обществения живот, 
развиване на различни 
умения у учениците, 
подобряване на 
тяхното самочувствие

Ученически
съвет,
учители,
родители

Постоянен
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Проблем Дейности за 
разрешаване на Очаквани резултати Отговорник Срок

VII.
Незаинтересованост 
на родителите и 
прехвърляне 
отговорността за 
възпитанието на 
учениците изцяло 
върху училището

Оптимизиране 
процесите на 
педагогическото 
взаимодействие в 
съответствие с добрите 
практики на модела 
„училище -  семейство”, 
Включване на по-голям 
брой родители в 
родителски комитети по 
класове

Промяна на нагласите 
на родителите към 
образованието на 
децата им.
Повишаване броя на 
представителите на 
родителската общност, 
пряко ангажирани с 
проблемите на 
училището. 
Включването им в 
организацията на 
различни дейности по 
инициатива на 
училището.

Директор,
класни
ръководители,
учители

Постоянен

VIII. Недостатъчна 
информираност на 
обществото и 
институциите

Популяризиране на 
резултатите от 
дейностите на сайта на 
училището. Издаване на 
електронен вестник, 
който да отрази всички 
дейности през учебната 
година.

Запознаване на 
родителите и 
обществеността с 
ползата от различните 
дейности по 
програмата за 
превенция на ранното 
напускане на училище 
от деца в риск

Учители Постоянен

V. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Отчитане броя на отпадащите и трайно непосещаващите училище ученици по 

образователни етапи.
Проследяване на динамиката на отсъствията на учениците по класове и образователни

етапи.
Отчитане броя на второгодниците.
Отчитане броя на учениците с рисково поведение и дезадаптивни тенденции в 

поведенето.
Отчитане броя на учениците, срещу които са били подадени сигнали за тормоз. 
Отчитане на резултатите от национални външни оценявания.
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