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ПРОГРАМА 

ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ НА РАНИОТО НАПУСКАНЕ 

НА УЧИЛИЩЕ 

за учебната 2019/2020 г. 

Програмата за превенция на ранното нaпycJ(aJ-te на училище е създадена на основание 

на чл.263, ал.l, т.S от ЗПУО и е приета на заседание на Педагогическия съвет - с Протокол 

N'l.J-1 .... от .20..,.0.&. ..... 2019 г. 
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Настоящата програма конкретизира заложените политики, мерки и дейности в Стратегията 

за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система, съобразно спецификата и конкретните условия в СУ "Стефан Караджа" 

- гр. Хасково 

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 (20 13- 2020), приета от 

Министерския съвет с Протокол N2 44 от 30.10.2013 год. и е разработен на основата на проект на 

Министерството на образованието и науката на двугодишен план за изпълнение на Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици. 

Водещи стратегически документи при изготвянето на програмата са: 

Закон за предучилищното и училищно образование; 

Наредба за приобщаващото образование; 

Закон за младежта 

Стратегията за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система; 

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2013 - 2020/; 

Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието; 

Областни и общински стратегически мерки за превенция на отпадането; 

При изготвяне на програмата се отчитат: 

1. Ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду им, като се признава 

ролята на всяка от заинтересованите страни; 

2. Сътрудничество в образователните институции за насърчаване на позитивна училищна 

култура, работа в екип в рамките на училищната общност; 

3. Координиране на мерки на всички нива; 

4. Проследяване на напредъка на ниво училище 

Настоящата Програма н:онкретизира изброените стратеrичесю,1 и нормативни 

документи в три основни направления: 
1. Превенция на преждевременното напусt\:ане на СУ "Стефан Караджа" чрез: анализ на 

причините, водещи до отпадане от училище и напускане на образователната система; 
идентифициране на рискови фактори за преждевременното напускане на училище с оглед 

ограничаване на последиците от тях; плануване на мерки за преодоляване на рисковите 

фактори от отпадане; 

2. Интервенция срещу преждевременното напускане 11а училище чре·3: повишаване 

участието на родителите; утвърждаване на груповото и индивидуално наставничество; 

кариерио ориентиране и консултиране; 

3. Политю\:и за I\:омпенсиране на ефеt\:П1 от преждевременното напусt\:ане на училище 
чрез: създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната система на 
преждевременно напусналите я; участие на преждевременно напусналите училище в 

курсове по ограмотяване; популяризиране на възможностите за учене в клубове, 

библиотеки, читалища, младежки-консултански центрове и др.; 

Предложения за нови форми и методи за работа с ученици, застрашени от 

преждевременно отпадане от училище. 
• Прилагане на нови подходи в работата с родителите - алтернативни родителски срещи, 

активно включване в общи дейности, родителите- партньори на училището; 
• Работа на училищното настоятелство с родители на застрашени от отпадане деца 
• У становяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отношение по 

проблема 
• Мотивиране на продължаване на образованието в следваш.а степен или за nридобиване на 

професионална квалификация; 
• Работа по развитието на класа като екип, преодоляване на обособяването по етническа 

паралелка на децата; 
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• Ангажиране на Ученическия съвет с дейности за превенция на преждевременното 

напускане на училище; 
• Включване в извънкласни форми на ученици, застрашени от отпадане; 
• Оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъNI и отдих. 

ЦЕЛИ НА ПРО ГР АМАТ А 
1. Ограничаване отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система чрез провеждане на целенасочена и ефективна 
училищна политика и координирани действия и мерки. 

2. Осигуряване на институционална подкрепяща среда спрямо ученици в риск от отпадане 

чрез създаване на положителни нагласи към образователния процес, изграждане на 

мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност. 

3. Изграждане на физически и морално здрави, дееспособни личности, готови да поемат 

граждански отговорности. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
1. Недопускане на ученици, отпаднали от училище или преждевременно напуснали 

образователната система. 

2. Създадени условия и повишена мотивация за посещение на училище. 

3. Подобряване на учебните резултати и осигуряване на своевременна и адекватна 
образователна подкрепа за развитието на учениците, включително на ученици от 

уязвими групи. 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪИНЕНИЕ 
1. Намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни причини с 1 О% в сравнение 

с предходната учебна година: 

брой отсъствия в края на срока/учебната година; 

брой санкционирани ученици за отсъствия; 

брой ученици с 5 и повече неизвинени отсъствия; 

2. Подобряване на учебните постижения на застрашените ученици. 

3. Брой ученици в риск от отпадане, включени в училищни дейности. 

4. Брой родители, на които е оказана институционална подкрепа. 

ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 
1. От бюджета на училището. 

2. От НП на МОН. 

3. Проекти. 

МЕРКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ. ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

Дейности за реализиране на мерките и политшппе Изпълнител/и 

ПРЕВЕНЦИЯ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

1. Изготвяне на анализ и оuенка на досегашната училищна Директор 

програма за превенция на отпадането и намаляване на отсъствията от 
училище. 

2. Приемане на политики и мерки за превенция на отпадането от училище в Директор 
съответствие с Областната стратегия за ограничаване на отпадането от 

училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 
система в област Хасково 

3. Сформиране на училищни екипи за подкрепа на личностното развитие на Директор 
учениии в риск съгласно разпоредбите на ЗПУО 11 Наредбата за 
приобщаващото образование. 

4. Прилагане на нови подходи в работата с родителите: Класни 
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-участие в дейността на обществения съвет; ръководители; 

-алтернативни родителски срещи; педагогически 

-индивидуална работа с родители на застрашени от отпадане деца. съветник 

5. Включване в плана на класните ръководители на дейности за превенция на Класни 

отпадане и работа с ученици в риск и техните родители. ръководители 

6. Включване на учениците в риск от отпадане в специфични училищни Ръководители на 

дейности: групи, учители 

-за изява на творческия им потенциал- училищни празници, състезания, 

конкурси и др.; 

-инициативи, насочени към гражданско, екологично, патриотично 

възпитание; 

-свободен достъп до училищна спортна база; 

- по проект "Подкрепа за успех" 

- за кариерио ориентиране и консултиране; 

-за превенция на рисковете и здравословни житейски избори. 

7. Създаване на подкрепяща среда за учениците със СОП и условия за Учители от 

приобщаващо образование за ученици в риск от отпадане: училището и РЦ 

-изготвяне на индивидуални учебни програми и планове за подкрепа за за подкрепа на 

личностното развитие на учениците в риск и с ниска мотивация; процеса на 

- консултиране и допълнителна работа; приобщаващото 

-целенасочена подготовка за НВО и ДЗИ; образование 

-недопускане на прояви на агресия и тормоз. 

8. Разглеждане в Часа на класа на теми свързани с превенция на насилието, Класни 

неправомерни действия, характерни за малолетни и непълнолетни ученици и ръководители, 

други рискови рояви, които могат да доведат до отпадането им от училище педагогически 

съветник 

9. Осигуряване на всеки застрашен от отпадане ученик, поради слаби оценки учители 

на консултации по съответните предмети, както и допълнителна работа с тези 

ученици през ваканциите 

1 О. Екипна работа между учители и други педагогически специалисти с цел Учители 

обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и Педагогически 
същи ученици съветник 

11. Консултиране на застрашени от отпадане ученици от педагогическия Педагогически 
съветник или при необходимост от други външни специалисти от ЦОП съветник 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
1. Повишаване на уменията на педагогическите специалисти: учители 

-за работа с ученици с различни обучителни затруднения; 

-за успешно взаимодействие между училището и семейството. 

2. Осигуряване на безплатен транспорт на всички пътуващи ученици до Директор 
завършване на средно образование. 

3. Изплащане на стипендии при условията и по реда на ПМС N2 328 от Директор 
21.12.2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование. 

4. Консултиране на учениците в риск и родителите им относно П дагогически 
възможностите за продължаване на обучението във форми, различни от съветник 
дневна форма на обучение. 

5. Ежемесечно подаване на информация в РУО и ДСП за ученици с 5 и Класни 
повече неизвинени отсъствия. ръководители 

6. Ежемесечно подаване на информация за отсъствията на учениците чрез Директор 
информационната система наМОН-модул .,Отсъствин''. 
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7. Обхват на учениците, подлежащи на задължително училищно обучение до ЗДУД 

16-годишна възраст: 
-отразяване на движението на учениците; 

-проследяване на преместването, писма от/до приемащите училища и 

съответните общини. 

8. Съвместни дейности с Обществения съвет: Директор, 

- провеждане на родителски срещи за запознаване със законовите разпоредби, обществен съвет 

права, задължения и отговорности на всяка от страните по изпълнение на 

държавната политика за ограничаване на отпадането от училище и 
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. 

9. Контрол по спазване на задълженията на учителите по регистриране на Директор 

отсъствията на учениците, посещаемостта на учебните часове и 
извънучебните дейности. 

1 О. Контрол по спазване на задълженията на класните ръководители за Директор 
оформяне и отчитане на отсъствията на учениците. 

11. Осигуряване на подкрепа на класни ръководители и учители в работата с Педагогически 
ученици в риск: съветник 
-консултации със специалисти и експерти от ДСП, МКБППМН, МВР-ДПС и 
др. 

12. Извършване на своевременна оценка на риска от отпадане и адекватна Класни 
реакция спрямо ученици, застрашени от отпадане. ры�оводители 

13. Уведомяване на институциите (Община, МКБППМН, ДСП) за прилагане Класни 
на законови лостове по отношение на родителите, които не осигуряват ръководители 
присъствието на децата си в училище. 

14. Работа с родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в Класни 
училище: ръководители 
-информиране и консултиране на родителите по изпълнение на задълженията 
за осигуряване присъствието на децата им в училище, отговорности и 
превенция; 
- сключване на споразумение между училището и родителите, в което се 
фиксират ангажиментите на страните по превенция на отпадането. 
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