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     Въведение: 

   Настоящата програма е 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. 

   Водещи стратегически документи при изготвяне на  Програма за превенция на ранното 

напускане  на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-гр. Елхово  : 

 

     -       ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

-        НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

-       СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВЯНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА  / 2013 – 2020 г. / 

-       НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ  И ПОВИШАВАНЕ НА 

ГРАМОТНОСТТА / 2014 – 2020г. / 

-       КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

  

     В стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

/2013 -2020г./, 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. 

    Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на 

всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионално 

развитие на децата и младите хора в България. 

   Един от факторите за преждевременно напускане на образователната система наложи 

въвеждането на единен Механизъм за противодействие на училищния тормоз, който има за цел 

да подпомогне училищата в усилията им за справяне с това явление. 

  

І. КОНСТАТАЦИИ 

 

В изпълнение на „Стратегията за превенция и намаляване дела на отпадащите и 

преждевременно напусналите образователната система (2013-2020г.)” всяка учебна година в 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово са приемани мерки за задържане на учениците в 

училище и за намаляване броя на напусналите  ученици и ограничаване броя на допуснатите 

отсъствия по неуважителни причини. В края на учебната  2018/2019 година  бе отчетено 

увеличаване броя на допуснатите  отсъствия по неуважителни причини на учениците.  

Причините за тези отсъствия са комплексни, но основно са свързани с проблеми в 

семейната среда, с мотивацията на учениците за учебен труд, с липсата на активен стремеж към 

личностна реализация в училищна среда, със слаби постижения в учебните занятия. По-

конкретно това са:  

  Социално – икономически причини: ниски доходи, използване на детето като трудов 

ресурс, отсъстващи родители и отглеждане на децата от възрастни близки. 

 Образователни причини: слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него 

нежелание да се посещава училище; затруднения при усвояването на учебния материал; 

слаби оценки; лоши прояви по отношение на дисциплината в класа и в междуличностното 

общуване; прояви на насилие и агресия в училище и извън него; занижен родителски 

контрол и неправилно формирано отношение в семейството към училището и към учебния 

процес. 
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  Етнокултурни причини: по – ниска ценност на образованието, по-ранното встъпване в брак 

и др.  

  Психологически причини: неувереност в себе си, чувство за неуспех, отчуждение от 

натрупания училищен опит и др. 

 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 и др. 

 Миграционни процеси: честа смяна на местопребиваването. 

 Негативно влияние на средата- на улицата и от приятелския кръг. 

Преждевременното напускане на ученици от училище е не само социален, но и 

педагогически проблем. Причините за това са комплексни. Корените на това явление трябва да 

се търсят в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за 

личностна реализация в училищната среда. 

Затова е необходимо да се приеме цялостна програма с ефективни мерки, чрез която 

педагогическите специалисти със съдействието на всички заинтересовани страни, да повлияят и 

да сведат до минимум допускането на неизвинени отсъствия  и риска от ранно напускане на 

училище. 

Важно е да се отбележи, че при учениците от I- IV клас този проблем не е толкова изявен 

така, както е при учениците от V-VII клас. 

 

 ІІ. ПРИНЦИПИ: 

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

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

3. В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, 

етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, 

увреждане или друг статус. 

4. 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. 

 

           ІІІ. ЦЕЛИ:  

 

   Главна цел: Да се повлияе върху повишаване интереса и активността на учениците в риск в 

учебния процес. 

   Подцели: 

    а/ Да се популяризират и подпомогнат дейности по интеркултурно образование  като част от 

гражданското образование, за да могат децата и родителите на учениците да видят своята 

култура в училище, както и за формиране на толерантност сред деца и родители; 

б/ Да се повиши успеха на учениците от външното оценяване;  

в/ Да се намалят отсъствията по неуважителни причини при по-големите ученици; 

г/ Да се предотврати ранното напускане на ученици от училище; 

д/Да се създадат партньорски отношения: ученици - учители, учители – родители;  

е/ Училището да стане място - привлекателно за всички деца. 

 

      ІV. ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и 

успеваемостта на учениците. 

2.  Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните 

отсъствия и закъснения за час. 

3.  Реализиране на дейности в партньорство с други структури, родители, неправителствени 

организации - подкрепяща среда. 
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4.  Разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми за 

мотивиране и задържане на децата, осигуряване на консултиране, съветване, 

професионално ориентиране, активно въвличане и работа със семейството. 

5. Създаване на условия за опознаване и разбирателство между различните етнически групи и 

мотивиране на семействата за безпроблемно интегриране на учениците. 

 

V. SWAT АНАЛИЗ на проблема „ученици в риск от отпадане” 

 

VІ. ДЕЙНОСТИ       

 

1.Обхват на всички деца и ученици  на  законно установената възраст в подготвителна група и 

задължителна училищна възраст. 

Срок: постоянен                           Отговорник: зам.директори и класните ръководители 

 

2.Разговори с родителите на учениците с ниска мотивация за учене за нуждата от добро 

образование и редовно посещение на учебните часове. 

Срок: постоянен                          Отговорник: главните учители,педагогически съветник и      

                                                                            класните ръководители    

                                                                          

 3. При получаване на информация за ученик,който е заминал в чужбина със семейството си,          

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Наличието на квалифицирани учители. 

Отлична материално-техническа база. 

Осигурена целодневна организация на учебния 

ден на учениците от I до VІІ клас в ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“- гр. Елхово. 

Осигурени закуски I-IV клас и ПГ . 

Осигурени учебници I-VII клас. 

Осигурен обяд на учениците от ЦДО – от I до 

VII клас и транспорт за пътуващите ученици. 

Възможност за избор на подходящи форми 

ИУЧ/ЗУЧ. 

Интерактивни методи на обучение, използване 

на ИКТ. 

Извънкласни дейности.Занимания по интереси. 

Възможност за изява. 

Създаване на приятелска среда. 

Работа по проекти. 

Разширяване на връзките с извънучилищните 

институции. 

Учениците не са мотивирани за учебен труд 

и това води до ниски резултати.                

Липса на заинтересованост от страна на 

родителите и на родителски контрол. 

Наличието на семейства с нисък социален 

статус, ученици с ниска степен на готовност 

за училище и ученици от семейства, които са 

обхванати от безработица, ниски доходи, 

понижен жизнен стандарт, бедност и дзр. 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Ранно идентифициране на децата в риск. 

Нови форми за ангажираност на родителите на 

децата в риск. 

Осигуряване на външна подкрепяща среда 

(библиотека, компютърни кабинети и др.). 

Интерактивно обучение. 

Реализиране на дейности по гражданско 

образование. 

Вътрешно-училищна квалификация. 

Работа с родители и деца в риск. 

Работа с педагогически съветник. 

 

Неизпълнимост на санкциите по отношение 

на неосъществяване на родителски контрол. 

Неефективност на санкциите на учениците. 

Недостатъчно грижи и заинтересованост от 

страна на родителите. 

Нисък жизнен стандарт на част от 

населението. 

 Проблеми в семействата, водещи до 

напускане на деца от училище.   

Миграционни процеси, честа смяна на 

местоживеенето. 
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класният ръководител да го посети  на постоянния адрес, да информира ръководството 

своевременно и Дирекция „Социално подпомагане „-гр.Елхово.Ученикът има право да учи в 

чужбина,след като родителите са подписали декларация,че ще продължи образованието си в 

съответната държава.При липса на документи и информация за местоживеенето на 

ученика,след 2 месеца отпада от училище. 

 Срок:постоянен                                      Отговорник : главните учители и класните ръководители 

                                                                     

                                                                      

4.Осъществяване на контрол за редовно и точно вписване на отсъствията на учениците в 

училищната документация. 

Срок: постоянен                                           Отговорник:  зам.директори и класните ръководители 

 

5.Участие на учениците в риск в училищни тържества,изложби,спортни състезания,посещения 

в музея и тематични вечери. 

Срок:постоянен                                           Отговорник :педагогически съветник и класните  

                                                                                             ръководители 

6.Ежегодно актуализиране на регистър на застрашените от отпадане ученици. 

Срок: постоянен                         Отговорник: зам.директори, педагогически съветник, 

                                                                        класните ръководители 

 

7.Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отношение по 

проблема. 

Срок: постоянен                       Отговорник: зам.директори и класните  ръководители 

 

8.Включване в плана на Ученическия парламент на дейности за създаване на подкрепяща среда. 

Срок: постоянен                       Отговорник: класните  ръководители и педагогически съветник 

 

9.Включване в плановете на класните ръководители дейности за превенция на отпадане и 

работа с деца в риск. 

Срок: постоянен                       Отговорник: класните  ръководители  

 

10.Класните ръководители и членовете на Ученическия парламент да мотивират застрашените 

от отпадане деца да се включат в избрани от тях форми. 

Срок: постоянен                       Отговорник: класните  ръководители 

 

11.Активно включване в общи дейности на родителите - партньори на училището, работа на 

Обществения съвет и Училищното настоятелство с родители на застрашени от отпадане деца. 

Срок: постоянен                       Отговорник: класните  ръководители 

 

 

 

                                                                  Изготвил: 

                                                                                                              Виолета Трифонова 

 

 

 

 


