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   Програмата за превенция  на преждевременното напускане на училище е разработена в 

съответствие с рамковите  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 год.;Постановление № 100 от 08.06. 2018 

г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст и  е базирана  на  плана за 2020-2021 г. за изпълнение на 

стратегията.  

Цел на програмата: Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и 

дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици 

от идентифицираните рискови групи в училище. 

Програмата представя: 

▪ анализ  на проблема- определяне на рисковите групи ученици, застрашени от отпадане  

и прилагане на мерки, свързани с превенцията, работещи по отношение на справянето с 

риска от отпадане от училище; 

▪ дефиниране на дейности, насочени към идентифицираните рискови групи от ученици, 

предлагащи промяна в нагласите с цел повишаване мотивацията на учениците за учене, 

чрез предлагане на качествено образование - използване на интерактивни методи на 

преподаване, повишаване квалификацията на учителите, превръщане на училището в 

желана територия - подобряване на МТБ, включване на учениците в извънкласни форми, 

проекти и целодневна организация на учебния процес, приоритети, дефинирани в 

Стратегията за развитие на училището,  и Плана за квалификация на педагогическите 

кадри. 

Постигането на целите се осъществява чрез: 

• превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за 

преждевременно напускане на училище, както и ограничаване на условията, които го 

благоприпятстват; 

• интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на преждевременното 

напускане при отчитане на конкретните заплахи на равнището на отделните лица, 

следвайки принципа за решаване на проблемите на най-ниско равнище. 

 

I.Анализ на проблема 

 

  През учебната 2022/2023 година  в ОУ”Мати Болгария” ще се обучават от първи до седми 

клас  545 ученици от всички райони на общината, както и от съседни общини. Етническият 

състав е разнороден, преобладават учениците от български произход, но има ученици, макар и 

малък процент, от турски и ромски етнос. 

       
          През  учебната 2021/2022 година  се  наложи частично преминаване към дистанционна 

форма на обучение, поради възникналата пандемична обстановка. Нямаме случаи на отпадане 

на ученици, тъй като всички бяха обхванати в дистанционното обучение. Извинените 

отсъствия са 34 523 срещу  21 230  за миналата учебна година. Неизвинените отсъствия са 

139,5, а през миналата учебна година са били 312,5.   

          
           Като  тенденции, повишаващи риска, може да се счита увеличаването на броя на 

пътуващите от други населени места  ученици, освен от община Казанлък, също и от общините 

Мъглиж и Павел баня, както и все по- голямото  етническо разнообразие в училище с 

тенденция към  увеличаване на броя на  учениците в  различните  етнически групи.  

      В  рамките на тези тенденции определяме групите ученици в риск от преждевременно 

напускане. Те имат  следния най -общ вид: 

• Деца в рискова ситуация  от преждевременно напускане; 

• Деца в реален риск  от преждевременно напускане; 



     В групата  на децата в рискова ситуация се включват: 

 1. Деца, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 

родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 

            2. Деца, жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно 

или унизително отношение или наказание в или извън семействата им; 

           3. Деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие;  
          

           4. Деца, за които съществува риск от отпадане от училище, или които са отпаднали от 

училище;  

  Като деца в реален риск условно приемаме ученици, които:  

 1. Правят  голям брой неизвинени отсъствия ; 

 2. Дълго отсъстват от учебни занятия по различни значими причини; 

 3. Деца, които не преминават в по-горен клас. 

     Училището прилага  мерки за превенция на ранното напускане на системата, като сред тях 

са: 

А. Дейности  по Обща подкрепа за личностно развитие на учениците – извънкласни и 

извънучилищни  дейности и инициативи, организирани на ниво клас; 

• Занимания в групи по РП, формиране на групи за допълнителна подготовка  по 

учебни предмети .; 

• Целодневна организация на обучението I-IV клас; 

• Осигуряване на безплатна закуска за учениците от  

 І-ІV клас и поевтиняване на обедното хранене за учениците; 

• Провеждане на  консултации по учебните предмети; 

• Оценяване напредъка на учениците по ключови компетентности и анализ на 

постигнатите резултати. 

• Информиране на педагогическия съветник, психолог, логопед и ресурсен учител 

при обучителни затруднения  

• Екипна работа на учителите с педагогическия съветник , психолог и логопед за 

преодоляване на обучителните затруднения / обсъждане на дейности по  ОП 

запреодоляване на обучителните затруднения/. 

• Взаимодействие и екипни срещи на учители, педагогически съветник, психолог, 

логопед и ресурсен учител за учениците, на които се предоставя допълнителна 

подкрепа. 

• Предприемане на мерки за преодоляване на затрудненията при адаптирането. 

• Изграждане на екип във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите 

по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна училищна възраст. 

• Беседи  и консултации с родители и ученици; 

•  Провеждане на дейности и инициативи , организирани от Ученическия съвет: 

➢ Ден на ученическото самоуправление; 

➢ Ден на Европа; 

➢ Ден на Розовата фланелка; 

➢ Международен ден без тютюнопушене 

➢ Световен ден без тютюнев дим 

➢ Ден на толерантността 

➢ Международен ден на ученика 

• Провеждане на училищни тържества за приобщаване на учениците към 

училищната общност; 

• Отбелязване на различни празници- класови и общоучилищни; 

• Групи  по ИД по проекти на МОН; 

• Използване на библиотечния фонд в училище чрез включване в различни 

национални инициативи; 

• Организиране и провеждане на спортни събития с участие на  ученици; 

• Обучение по кариерно ориентиране и консултиране на учениците при избора на 

професия; 



 

              

         Превантивни мерки за намаляване на отсъствията са периодичното информиране на 

Дирекция "Социално подпомагане" за ученици, допуснали над 5 неизвинени отсъствия за един 

месец, както и доклади до МКБППМН , когато е необходимо.  

             

           Б.  Допълнителна подкрепа  за личностно развитие на учениците 

В училището към 15.09.2022 г. се обучават 6 ученици, на които е осигурена допълнителна  

подкрепа  съгласно Наредбата за приобщаващо образование– един във втори, един в трети , един 

в шести и трима в седми клас. 

В.  Квалификацията на персонала, формирането на позитивна среда в училище и 

качеството на учебната работа  влияят върху мотивацията за учене и за посещаване на 

училището. 

Педагогическият персонал в ОУ „Мати Болгария „гр.Казанлък към 15.09.2022 г. включва 

общо 60 човека- 46 педагогически специалисти, 11 непедагогически и трима лектори. 

Педагогическите специалисти са с много добра професионална квалификация. От тях  

43 са с ОКС „магистър”, 8 - с ОКС  “бакалавър”. С V-та ПКС са 15 специалиста, с ІV ПКС- 

13, с ІІІ-та  ПКС- няма, с ІІ-ра ПКС -16 и с І-ва ПКС-2. Без ПКС са 5. 

 

І. Мерки за превенция  на ранното отпадане  на учениците от задължително 

обучение: 

   1.1.Осигуряване на позитивна образователна среда - училищен климат, атмосфера 

на взаимоотношения, управление:  

 

       1.1.1.Осигуряване обхват на учениците от района, подлежащи на задължително обучение 

– проучване на списъците, обхождане по домовете на бъдещите първокласници и рисковите 

ученици; дейност в екипите за обхват. 

 

         1.1.2.Проследяване процеса на адаптация на новите ученици и учениците в първи и пети 

клас. 

 

        1.1.3.Провеждане на срещи на педагогическия съветник  и психолог с класните 

ръководители за проследяване адаптацията на учениците от първи, пети клас и новопостъпилите. 

 

      1.1. 4. Включване на учениците в групови форми за работа и подготовката на различни 

изяви с цел недопускане на маргинализирането им. 

 

        1.1.5.Повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в училищни 

кампании и инициативи. Отбелязване на: Световния ден на водата, Деня на Земята , Ден на 

самоуправлението, Антиспинкампания, благотворителни  инициативи, Празник на 

приятелството, Традиционен пролетен празник, провеждане на състезания. 

      1.1.6. Включване в плановете на класните ръководители на дейности и теми, насочени 

към превенция на проблема. 

     1.1.7. Отчитане на относителните успехи  на рисковите ученици и поощряването им от 

училищните власти. 

  1.1.8. Системна работа за превенция и предотвратяване на училищния тормоз. За целта се  

изготвя план на дейности от Училищния координационен  съвет за противодействие с насилието 

и тормоза. 

        1.1.9. .Ежемесечно проследяване на отсъствията  и  преместването на ученици. 

1.1.10. Създаване регистър на учениците в риск от отпадане от училище. 

1.1.11.Проучване и наблюдение  на рисковите ученици от класните ръководители.  

          1.1.12.Уточняване на учениците с проблеми в обучението. Проучване на причините. 

Включване в график за допълнителна работа на учителите с тях; 

1.1.13. Използване на ресурсите  по проектите на МОН. 

 



1.2. Повишаване качеството на образование като предпоставка за развитие на   

личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на 

училище: 

 

1.2.1.Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и 

справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище.  

1.2.2.Актуализиране на знанията и информацията  на учителите за превантивна работа и 

противодействие на училищния тормоз и реагиране  при кризи. 

  1.2.3.Мотивиране на учителите за по-голяма атрактивност на преподавания материал чрез 

електронни уроци, интерактивни методи, онагледяване, практическа насоченост. 

 

1.3 Осигуряване на достъп до качествено образование за деца и ученици от уязвими 

групи: 

   1.3.1.Мониторинг на междуетническите взаимоотношения в училищната общност. 

 

1.3.2. Подобряване възможностите за обучение на децата, на които се предоставя 

допълнителна подкрепа. Създаване на екипи , планиране и анализиране на дейността,  

проследяване и оценяване  на напредъка и анализ на постигнатите резултати. 

 

 

 

    II. Мерки за  интервенция на преждевременното напускане на училище: 

 

   2.1.Повишаване участието и ангажираността на родителите и обществеността 

2.1.1.Приобщаване на родителите в процеса на образование, чрез активно работещ 

Обществен съвет. 

2.1.2. Провеждане на индивидуални работни срещи с родителите на ученици, застрашени 

от  преждевременно напускане на училище. 

2.1.3. Провеждане на родителски  открити дни и родителски срещи. 

2.1.4. Разчупване стереотипа на провеждане на родителските срещи. 

2.1.5.Сътрудничество с различни институции - МКБППМН, ДПС, Дирекция „Социално 

подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, ЦОП и др. 

   2.2. Подпомагане на ученици в реален риск от преждевременно напускане не 

училище. 

2.2.1. Допълнителна обучение за учениците в рамките на ОП; 

            2.2.2.Изработване на  планове за ДП - насочване за     работа с подходящ специалист- 

логопед, ресурсен учител, психолог и др. 

2.2.3.Подпомагане на деца от социално слаби семейства. 

2.2.4.Търсене съдействието на съответните органи за деца, живеещи сами без възрастни. 

 

 


