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                                                                   УТВЪРДИЛ:                                                                               

                                                                                                   ДИРЕКТОР, /ЦВ. МИЛЕНОВА/ 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА 

ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ОТПАДАНЕ ОТ 

УЧИЛИЩЕ 

 

І. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА 

 повишаване на ефективността от дейността на педагогическия състав за намаляване 

на отпадането на учениците от училище;  

 ангажиране на родителите в кариерното ориентиране на тяхното дете  – ключов 

елемент в подхода за превенция на ранното отпадане на децата от училище; 

 завършване на степен на образование от ученици на  застрашени от отпадане в 

ученици 

1.Анализ на причините за отпадане на училищно ниво; 

• Слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им; 

• Липсата на адекватна комуникация с тях; 

• Необходимост за извършване на работа в дома, грижа за роднини, близки;  

•   Конфликти в семейството, проблеми между родителите (развод, нови партньори 

на родителите, пиянство, побой).  

• Смяна на местоживеенето, трудова миграция на родителите;  
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•  Липса на родителски надзор и заинтересованост на родителите;  

• Негативно отношение към образованието на родителите и/или детето;  

• Липсата на доверие към училищната институция; 

• Академичният стил на учебните програми и големия обем на информация в 

урочните единици; 

• Липсата на диалог с останалите институции имащи отношение към децата; 

• Липсата на подкрепяща среда около училището; 

 

ІІ . МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО  НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

 1. Индивидуална работа от страна на учители, класни ръководители, педагогически 

съветник/психолог със застрашените от отпадане ученици /включително по инициатива на 

родителите/, с оглед приобщаването им към училищния живот. 

2. Дейности по осъществяване на гражданско и здравно образование в часа на класа 

чрез беседи, срещи, интерактивни подходи и др. 

3. Екипна работа на учителите и възпитателите по класове. 

4. Активизиране на ученическото самоуправление. 

5.Включване на учениците в проекти на училището, както за допълнително 

обучение, така и за подобряване на материалната база чрез лично участие. 

6. Регулярно провеждане на родителски срещи. 

       7. Посещение на класните ръководители в домовете /при възможност/ или 

провеждане на разговор на учителите и възпитателите с родителите на учениците, които са 

застрашени от отпадане. 

             8.Социализиране на децата от различни етнически групи, приобщаването им към 

училищния живот, включително с помощта на социални партньори и посредници. 

             9. Осигуряване условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП; 

            10. Картотекиране на ученици в риск като превенция за задържането им в училище; 

            11. Съвместни дейности с училищното настоятелство и Обществен съвет за 

преодоляване на проблема с отпадането на учениците. 

            12. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на 

учениците. 

             13.Уведомяване на кметовете по райони с писма за отпадането на ученици ; 

             14. Ежемесечно изпращане на уведомителни писма до дирекция “Социално 

подпомагане” за учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия;  

15. Организиране на извънучилищни дейности и извънкласни клубове по интереси, 

увеличаване на училищните прояви – спортни турнири, празници под мото „Със спорт 

срещу насилието”. 



  16. Осигуряване на постоянен достъп до спортната база на училището, до 

компютърните кабинети и библиотеката;  

17. Организиране на онлайн “Училище за родители” по проблемите на 

отговорността за възпитанието и образованието на децата и  учениците; 

18. Включване на родителите в училищни мероприятия/ при възможност/  

 

ІІІ. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Мерки за реализиране на 

политиките 

Отговорник  Срок за 

изпълнение 

Индикатори  

1.МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА  

УЧИЛИЩЕТО 

1.1.Осигуряване на позитивна образователна среда- училищен климат, 

атмосфера на взаимоотношения, управление 

1.1.1.Разработване и изпълнение на политики в училището 

1.1.1.1.Разработване и реализиране 

на мерки за проследяване на 

отсъствията на 

учениците/ежемесечни справки, 

писма/ 

Директор  2021/2022 Брой отсъствия, брой 

преместени ученици 

1.1.1.2.повишаване интереса на 

учениците към работа в екип чрез 

участие в училищни кампании 

Класни 

ръководители 

2021/2022 Брой проведени 

кампании , брой 

участвали ученици 

1.1.1.3. Планиране и осъществяване 

на контрол за редовно вписване на 

отсъствията на учениците в ЗУД и 

подаване на данните към Регистъра 

на движение на учениците 

Директор 

ЗДУД 

педагогически 

съветник 

2021/2022 Брой извършени 

проверки 

1.1.1.4. Планиране и осъществяване 

на контрол върху спазване на 

задълженията на кл. ръководители 

за отпадане на ученици 

Директор,  

ЗДУД 

ЗДУП 

2021/2022 Брой извършени 

проверки 

Брой проверени 

обекти 

1.1.1.5. Работа по Национални и 

Европейски програми, като мярка за 

осигуряване на качествено 

образование и превенция на 

отпадащи ученици 

Директор  2021/2022 Брой НП 

Брой проекти 

1.1.1.6.Организиране на 

извънкласни и извън училищни 

дейности- групи спорт,клубове 

ръководители 

на 

групи,учители 

2021/2022 Брой обхванати 

ученици 

1.2.Повишаване на качеството на образованието като предпоставка за развитие на 

личността на всеки ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на 

училище 

1.2.1.Квалификация на 

педагогическите специалисти , 

Директор  2021/2022 Брой обучени учители 



насочена към идентифициране и 

справяне със случаите на риск от 

преждевременно напускане на 

училище 

1.2.2.По-голяма атрактивност на 

преподавания материал чрез 

електронни уроци, интерактивни 

методи, онагледяване, практическа 

насоченост 

Учители  2021/2022 Брой извършени 

проверки 

Брой проведени 

открити уроци 

1.2.3. Планиране и реализиране на 

обучение, ориентирано към 

потребностите на всеки ученик 

Учители  2021/2022 Брой извършени 

проверки 

 

1.2.4. Анализиране на резултатите 

от обучението по отделни учебни 

предмети 

Директор 2021/2022 Резултати от 

обучението 

1.2.5. Анализ на движението на 

учениците и причини за 

напускането им 

Директор, 

педагогически 

съветник 

2021/2022 Брой напуснали 

ученици 

1.3.Достъп до качествено образование за ученици със СОП 

1.3.1. Подобряване възможностите 

за обучение на деца със СОП- 

осигуряване на допълнителна 

подкрепа 

Директор, 

Учители 

работещи с деца 

със СОП, 

ресурсни 

учители, 

педагогически 

съветник 

2021/2022 Брой изработени 

ИОП 

2.ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ  

НА УЧЕНИЦИТЕ 

2.1.Повишаване участието и ангажираността на родителите и обществеността 

2.1.1.Включване на родителската 

общност, повишаване на 

активността и сътрудничеството с 

училищното ръководство 

Директор 2021/2022 Брой инициативи 

2.1.2.Разчупване стереотипа за 

провеждане на родителски срещи 

Директор, 

класни 

ръководители 

2021/2022 Брой срещи 

2.1.3. Сътрудничество с различни 

организации- МКБППМН, ДСП, 

отдел „Закрила на детето”, 

специалисти 

Директор, 

педагогически 

съветник 

2021/2022 Брой срещи 

 

 

 



 

 

 


