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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система на СУ "Св.св. Кирил и Методий"- Видин е разработена в 

съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените 

приоритети за развитие в сферата на средното образование. Програмата конкретизира 

ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на 

отпадането и преждевременното напускане на училище на Стратегията за намаляване 

дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020), приета от 

Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 година. 

В стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система /2013-2020г./, преждевременното напускане на училище се 

дефинира като „комплексно 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.“ 

За ефективното прилагане на програмата е необходимо да се определят 

рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане, както и да се предложат 

превантивни мерки, насочени към тези групи ученици.Основните  причините, водещи 

до отпадането на ученици от училище са: 

1. Икономически  

Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността 

поставят многодеца в затруднени условия, водещи до повишен риск от отпадане от 

училище.В резултат на финансовите и икономически затруднения много деца са 

принудени дапомагат на семействата си, което води до прекъсване на присъствието в 

училище или донарушаване на участието им в учебния процес. 

2. Социални  

Свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, 

напрежение икризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, 

функционалнанеграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства, 

деца и ученици вриск от извършване на противообществени прояви, ученици с 

поведение, което е трудноили е в конфликт със закона, домашно насилие, незачитане 

правото на избор на децата,налагането на строги наказания.Съществено влияние, 

свързано с преждевременно напускане на училище, биха могли даимат и рисковите 

неформални групи или приятелската среда на децата и младежите. 

 

3. Образователни причини 

Обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на учебното 

съдържание, начина на оценяване, навиците заучене, негативни нагласи на участниците 

в образователния процес и липсата на мотивация, качеството на учебниците, големият 

брой отсъствия, влошената дисциплина, насилието и агресията в училище, ниските 

образователни резултати. 

 

 4. Етнокултурни  

Етнокултурните причини са рискови и е необходимо да бъдат идентифицирани, 

анализирани и едновременно с това да бъдат прилагани адекватни мерки за тяхното 

неутрализиране.  

 

5. Институционални причини 



Като такива могат да 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. 

 

6. Причини, свързани със здравния статус 

В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование 

продължава тенденцията за интегриране на децата със специални образователни 

потребности в общообразователните училища. Рисковете за преждевременното 

напускане на училище са свързани с недостатъчна подготовка на училищата за 

приобщаване на тези деца. Тук се включват и всички фактори на материалната база, 

образователната среда, човешките и финансовите ресурси, които не отговарят на 

изискванията за прилагане на принципите на приобщаващото образование. 

 

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО 

В началото на учебната 2018/2019 година броят на децата и учениците, 

обучаващи се в училището, е 402 от ПК до ХІІ клас. Бяха обхванати почти всички 

ученици от квартала, гр. Дунавци, с. Буковец, и др. съседни села. В училището се 

обучават ученици от български и от ромски произход. По проект за целодневно 

обучение бяха обхванати 156 ученици от І до VІІ клас в 7 групи. Бяха осигурени 

транспортни карти на пътуващите от др. населени места , както и учебници за ученици 

в неравностойно положение. Осигурени бяха и стипендии по чл. 4, ал.1 – за постигнати 

резултати - 19, за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането/т.2/ -7бр., за подпомагане на ученици с трайни увреждания/т. 3/ - 5 бр., за 

ученици без родители/ т.4/ - 6 бр. 

През изминалата учебна година движението на учениците е както следва: 

- Заминали за чужбина – 5 ученици  

- Преместени в друго училище по тяхно желание – 27 ученици 

- Преминали в самостоятелна форма на обучение – 5 ученици 

- Няма потвърждение - 0 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера 

на взаимоотношения, управление. 

 Създаване на подкрепяща среда за задържане на учениците в училище. 

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

училищната общност. 

 Създаване на положителни нагласи към учебния процес . 

 Предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно 

напускане на училище. 

 

 

IV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Обхват и задържане на децата и учениците, намаляване безпричинните отсъствия от 

училище. 



2. Осигуряване на позитивна образователна среда - училищен климат и атмосфера на 

взаимоотношения. 

3. Защита, уважение и утвърждаване на личното достойнство на учениците. 

4. Повишаване  качеството на образованието като предпоставка за развитие на 

личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното напускане 

на училище. 

5. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни 

потребности. 

6. Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието 

за децата и учениците от уязвими етнически общности. 

7. Включване на родителите във всички форми на училищния живот. 

8. Осигуряване на безопасна и сигурна среда чрез превенция на агресията и училищния 

тормоз. 

9. Активизиране ролята на Училищното настоятелството в приобщаването на 

родителите като партньори и споделяне на отговорностите за задържане на децата в 

училище. 

10. Разширяване и разнообразяване на формите за организиране свободното време на 

учениците. 

11. Осигуряване на безопасна и сигурна среда - охрана и видео наблюдение  

12. Осигуряване на безплатен транспорт до 16 години. 

13.Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии и 

електронизация на учебния процес. 

14. Предоставяне на услуги по кариерно ориентиране на учениците от I до XII клас. 

15. Ежегоден анализ на причините за наличие на необхванати и отпаднали ученици и на 

ефективността на набелязаните и прилагани мерки по тази политика. 

 

V. ДЕЙНОСТИ 

1. Планиране и осъществяване на контрол за редовно вписване на отсъствията на 

учениците и подаване на данните към Регистъра за движение на учениците и 

идентифициране на учениците в риск - информационната система за развитие на 

Механизма (ИСРМ) 

Отг.:Директор, ЗДУД 

Ръководител ИКТ 

Срок: постоянен 

 

2. Информационната система за развитие на Механизма (ИСРМ) при деца в риск 

от отпадане: при ученици с повече от 40 отсъствия по неуважителни причини. 

Отг.:Екип за обхват 

Срок: постоянен 

 

3. Информиране на дирекция „Социално подпомагане“ за ученици, допуснали 

повече от 5 неизвинени отсъствия в рамките на един месец. 

Отг.:ЗДУД, Ръководител ИКТ 

Срок: ежемесечен 

 

4.Индивидуални консултации за установяване на първопричините за отсъствията 

от училище и набелязване на мерки за интервенция. 

Отг.: Педагогически 

съветник 

Срок:постоянен 

 

5. Идентифициране на деца в риск от отпадане и картотекирането. Изготвяне на  

карта за всеки ученик - набелязване на мерки за работа. 



        Отг.: Кл. ръководители 

Педагогически съветник 

Срок: 10.2019 г. 

 

6. Консултиране на родителите на деца в риск от отпадане. 

Отг.:Педагогически съветник 

Срок:постоянен 

 

7. Екипна работа за набелязване на мерки за работа с учениците застрашени от 

отпадане. 

Отг. Кл. р- ли и Педагогически 

съветник 

Срок:постоянен 

 

8. Привличане и включване на учениците в риск в разнообразни извънкласни и 

извънучилищни дейности. 

Отг. Р - ли на групи по 

интереси и педагог. съветник 

Срок: постоянен 

 

9. Насочване на учениците с трудности в обучението в целодневна организация 

на учебния ден. 

Отг.:Кл. р – ли  

Срок: постоянен 

 

10. Допълнителни консултации по учебни предмети, извън редовните учебни 

часове на ученици с обучителни трудности . 

Отг.:Учители 

Срок: постоянен 

 

 

11. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие. 

Отг.:Училищни екипи 

Педагог. съветник 

Срок:постоянен 

 

12.Осигуряване на допълнителна подкрепа на деца и  ученици със СОП 

Отг.:Учители работещи с деца 

със СОП, Ресурсен учител, 

Психолог, Логопед 

срок: постоянен 

 

13. Повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в 

училищни кампании /свързани с екологията, здравословния начин на живот и др./ 

Отг. : Кл.р – ли и  

Р - ли на клубове 

Срок:постоянен 

 

14. Сътрудничество с Центъра за кариерно ориентиране и личностно развитие. 

Отг.:Педагогически 

съветник 

Срок:постоянен 

 

15. Сътрудничество с Общински съвет по наркотични вещества. 

Отг.:Педагогически 

съветник 

Срок:постоянен 

 



16.Иновативност при преподаване чрез електронни уроци, интерактивни методи, 

онагледяване, практическа насоченост. 

        Отг.:Председатели МО 

Учители 

Срок: постоянен 

 

 

17. Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата в областта на 

техните способности и таланти. 

Срок:постоянен 

Отг. Директор 

 

18. Организиране и участие на децата и учениците в извънкласни и 

извънучилищни дейности. 

Срок:постоянен 

Отг.:Директори у – ли по 

изкуства 

 

19.Включване на родителите в общи дейности като  партньори на училището. 

Отг.:Директор, Кл. р –ли 

Срок: постоянен 

 

20.Отчет за изпълнение на програмата. 

        Отг.:Педагогически съветник 

Срок: 06.2020г. 

 

 

VI. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 

1.Повишаване участието и ангажираността на родителите и обществеността 

1.1.Включване на родителската общност за повишаване на активността й и 

сътрудничество с училищното ръководство -  Директор, ЗДУД 

1.2.Разчупване стереотипа на провеждане на родителски срещи 

1.3.Сътрудничество с различни организации - МКБППМН, ДПС, Дирекция „Социално 

подпомагане”, отдел„Закрила на детето”, ЦОП 

2.Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество 

2.1.Планиране на дейности в плана на класния ръководител, насочени към 

идентифициране на ученици в риск и индивидуалното им консултиране 

2.2.Инициативи за подпомагане на ученици в риск от техни съученици 

3. Подкрепа за развитието на децата и учениците. 

 

За осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията на децата и учениците е необходима и 

допълнителна подкрепа. Тя се предоставя на деца и ученици: със специални 

образователни потребности;с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби, като 

ограничава преждевременното напускане на училище и предотвратява социалното 

изключване.  

VII. ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

След идентифициране на децата и учениците, застрашени от преждевременно 

напускане на училище и причините за това, следва да се прилагат конкретни мерки за 

всеки застрашен, като: 

1. Работа със семейството му. 

2. Насочване за работа с психолог, педагогически съветник, препоръка за включване в 

целодневна организация на учебния ден и др. 



3. Допълнителни занимания/консултации, насочване към занимания по интереси 

4.Мотивиране за продължаване на образованието в следваща степен или за 

придобиване на професионална квалификация. 

 

VIII. ПОЛИТИКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО 

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

1. Създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната система на 

преждевременно напусналите я. 

 

 

 

Изготвил:    

            /Ю. Живова/                                                                      

 

 


