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Водещи  документи при изготвяне на училищната програма на ОУ”П.Славейков” за 

превенция на отпадането от училище са: 

● Закон за предучилищното и училищното образование (01.08.2016г.); 

● Наредба за приобщаващото образование (27.10.2017г.); 

● Правилника за дейността на ОУ „Пенчо Славейков“ – Димитровград 

● Стратегия за развитие на ОУ „Пенчо Славейков“ – Димитровград 

● Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

република България (2021 - 2030) 

Отпадането от училище  е явление, което оказва влияние върху съдбите на децата и на 

техните семейства. Училището е важен фактор  при осъществяване на дейностите между 

институциите за преодоляване на преждевременното напускане на образователната 

система. Училищната програма за превенция на отпадане от училище цели създаване на 

училищен механизъм за изпълнение, отчитане, контрол и мониторинг на резултатите от 

прилаганите дейности и мерки, включващ всички отговорни институции и 

заинтересовани страни. 

Повишаването на обхвата на децата и учениците в задължително предучилищно и 

училищно образование и намаляването на дела на отпадналите и преждевременно 

напусналите училище е изключително важно, за това  се прилага Механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система. 

Цялостната политика за приобщаване е насочена към създаване на условия за подкрепа 

на индивидуалността на всяко дете/ученик чрез премахване на пречките пред ученето и 

към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички 

аспекти на живота. 

Необходимо е осигуряване на  приобщаваща, подкрепяща, сигурна и безопасна 

образователна среда за провеждане на ефективен образователен процес, за опазване и 

укрепване здравето на децата и учениците и за тяхното пълноценно личностно развитие. 

В ОУ “Пенчо Славейков” няма случаи на преждевременно напуснали училище ученици, 

работи се усърдно и за   намаляване на безпричинните отсъствия. Ето защо в училището 

политиките и ключовите мерки са насочени към превенция, която цели предотвратяване 

на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на училище, както и 

ограничаване на условията, които го благоприятстват. 

Въпреки липсата на отпаднали от  ОУ “Пенчо Славейков” ученици, е важно да се  

направи анализ на основните причини за преждевременното напускане, за да се 

гарантира индивидуалния подход към всеки отделен случай. 

Икономически причини 

Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността поставят 

много деца в условия, водещи до повишен риск от отпадане от училище.  



3 

Социални причини 

Родителската незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежение и кризи в 

семейството, неграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства, 

деца и ученици в риск от извършване на противообществени прояви, домашно насилие, 

незачитане правото на избор на децата, налагането на строги наказания. Влияние, 

свързано с преждевременно напускане на училище  имат и рисковите неформални групи 

или приятелската среда на децата и младежите. 

Образователни причини 

Трудности в усвояването на учебното съдържание, слабости в методиката на 

преподаване и в организацията на обучението. 

Образователните причини са свързани и с начина на оценяване, квалификацията на 

учителите, навиците за учене, негативни нагласи на участниците в образователния 

процес и липсата на мотивация, качеството на учебниците. Големият брой отсъствия, 

липсата на достатъчно ефективна система за контрол върху начина на воденето и 

отчитането им, влошената дисциплина, насилието и агресията в училище, ниските 

образователни резултати са също вътрешни за училищните процеси. 

Взаимоотношенията в училището, не развитото кариерно ориентиране и консултиране, 

неподходящият избор на училище и не привлекателността на професионалното 

образование и обучение са също сред важните образователни причини за 

преждевременното напускане на училище.  

Недостатъчно ефективно се използва потенциалът на учителите, педагогическите 

съветници и училищните психолози при оказването на психолого-педагогическа 

подкрепа в превенцията за напускане на училище. 

Етнокултурни причини 

Силно действащите вътрешно групови норми и натискът на етнокултурните традиции 

сред уязвими етнически общности и групи предопределят специфичните причини за 

преждевременното напускане на училище: отсъствие на познавателна мотивация, ниска 

степен на готовност за училище, липсва мотивация на родителите за получаване на 

образование от децата им и др.  

 Институционални причини 

Като такива могат да се квалифицират недобрата координация  между различните 

служби и специалисти на национално, регионално, местно и училищно ниво за справяне 

с преждевременното напускане на училище. 

Причини, свързани със здравния статус 

Рисковете за преждевременното напускане на училище са свързани с недостатъчна 

подготовка на училищата за приобщаване на деца със специални образователни 
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потребности. 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. 

Човешкият ресурс за решаването на проблема за преждевременното напускане на 

училище 

Учителите в ОУ „Пенчо Славейков“ притежават висока базова квалификация. 

Училището разполага с психолог и педагогически съветник, осигурява работа на 

учениците със специални образователни потребности  с ресурсен учител, логопед и 

психолог по график. 

Училището използва програми и проекти за повишаване на образованието и 

квалификацията на учителите – класните ръководители, педагогическия съветник и 

психолог, в които обучението е насочено към теми за преодоляването на конфликтите в 

класа, за работа с деца в риск от напускане на училище.  

Училището има създаден училищен координационен съвет за справяне с тормоза в 

училище, във връзка с приетия „Механизъм за противодействие на училищния тормоз“. 

Училището  работи в сътрудничество с дирекция „Социално подпомагане” по настоящ 

адрес на ученика, с инспектори от ДПС към районното поделение на МВР, с родители и 

общинска администрация. 

Прилагат се различни форми на обучение според нуждите на децата. 

Финансови ресурси за намаляване на преждевременното напускане на училище 

Училището осигурява: 

❖ безплатни учебници за учениците до VІІ клас 

❖ недопускане на свободни часове и работи по Национална програма „На училище 

без отсъствия” – „Без свободен час” и от бюджета на училището 

❖  закуска и мляко/чай на всеки ученик в I – IV клас в рамките на Национална 

програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна 

възраст” 

❖ средства за транспорта на учениците в задължителна училищна възраст 

❖ целодневната организация на учебния ден и столово хранене  като средищно 

училище 

❖ квалификация на теми свързани с превенция и работа с деца застрашени от 

отпадане и в риск 

❖ ресурсни кабинети, като през учебната 2020/2021 година в училището  се 

обучаваха 36 ученици със специални образователни потребности. В процес на 

изграждане е и сензорна стая, необходима за деца със сензорна дезинтеграция 

❖ кариерно ориентиране и консултиране 

❖  извънкласна дейност – занимания в клубове по интереси, спорт 
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Цели на програмата 

1. Идентифициране на ученици в риск от отпадане. 

2. Идентифициране на местните рискови фактори за преждевременното напускане на 

училище с оглед ограничаване на последиците от тях. 

3. Намаляване на броя на ученици в риск от отпадане. 

4. Определяне на училищен екип за работа с ученици в риск от отпадане. 

5. Привличане на различни партньори и публична подкрепа – НПО, община, културни 

институции, спортни клубове – за работа с ученици в риск от отпадане. 

6. Приобщаване на родителската общност. 

Очаквани резултати 

1. Задържане на учениците. 

2. Създаване на ефективни партньорства. 

3. Създаване на позитивна образователна среда. 

4. Интегриране на ученици със СОП и ученици от етнически малцинства. 

5. Повишаване на интереса към учебното съдържание. 

6. Мотивация за личностно развитие. 

 

7. Подобряване на социалните умения. 

 

 Мерки и дейности за изпълнение на целите  

1. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения. 

2. Прилагане на иновативни  подходи на преподаване, съобразени с индивидуалността 

на детето и ученика като партньор в образователния процес. Проектно базираното 

обучение като стимул за развитие на умения за живота. 

3. Квалификация и грижа на педагогическите специалисти, насочена към 

идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на 

училище. 

5. Изграждане и прилагане на практиката „ученици-наставници“ за функциониране на 

сплотена училищна общност, основана на екипна работа, взаимна подкрепа и 

солидарност. 

6. Своевременно писмено уведомяване на родителите за допуснати отсъствия. 
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7. Ежемесечно актуализиране на електронния дневник в сайта на училището. 

8. Осъществяване на непрекъсната комуникация между учители - педагогически 

съветник – ученици и родители – ръководство. 

9. Ангажиране на ученическите парламенти с дейности за превенция и интервенция при 

преждевременно напускане на училище. 

10. Спазване на нормативната уредба за прилагане на наказания на ученици. 

11. Подаване на ежемесечна справка/информация към дирекция “Социално 

подпомагане“, за ученици допуснали  неизвинени отсъствия. 

12. Осъществяване на комуникация и писмена кореспонденция с Община Димитровград, 

дирекция “Социално подпомагане“, отдел “Закрила на детето“,,Детска педагогическа 

стая”, Център за обществена подкрепа, гр. Димитровград. 

13. Създаване на училищен екип който да работи съвместно с родителите, органите за 

закрила правата на детето и органите за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, както и с училищния координационния съвет. 

14. Включване на ученици в риск в групи за повишаване на социалните умения за 

общуване и разрешаване на конфликти по ненасилствен начин. 

15. Изготвяне на индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на 

ученика. 

16. Допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите. 

17. Осигуряване на извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с 

образователните потребности и с интересите на ученика. 

18. Консултации с педагогическия съветник и училищния психолог. 

19. Изпълнение на инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване на 

агресията и кибертормоза. 

20. Създаване на център за медиация за справяне с агресията, в който медиатори са 

ученици и учители. 

21. Споделяне на успешни училищни политики за превенция на отпадането. 

22. Изграждане на система за сигурност и контрол. 

23. Осъществяване на кампании за толерантност. 

24. Насърчаване на участието на родители в образователния процес в мултикултурна 

среда. 
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25. Обогатяване на специализираната подкрепяща образователна  среда, съобразно 

нуждите на децата. 

26. Прилагане на приобщаващи грижи и на модели за адаптация и плавен преход на 

ученика към училището , както и на прехода между етапи и степени на образование. 

27. Използване на дигиталните технологии и изкуствен интелект за персонализация на 

обучението. 

28. Споделяне на опит и взаимно учене за повишаване компетентностите на учителите и 

подкрепящите специалисти за успешно включване и участие на децата в образователния 

процес. 

29. Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, благотворителни 

акции и други събития за създаване на позитивно отношения към образованието. 

30. Изграждане на достъпна архитектурна среда. 

31. Поддържане на официалния web-сайт на училището, който да дава информация и да 

бъде максимално полезен на учениците и родителите; да популяризира добрите 

училищни практики и провежданите мероприятия. 

32. Сформиране на екип от преподаватели за работа по програми и проекти, свързани с 

образователната дейност. 

33. Превръщане на училището в територия на учениците, на които да се дава възможност 

за изразяване на своята позиция по въпроси, свързани с  развитието на училището, на 

изява на техните дарби и интереси. 

34. Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност 

35. Предоставяне на възможности за изява  на учениците  във факултативни часове, 

спортни дейности, училищни състезания и празници; 

- създаване на клубове по извънкласни дейности и вокални групи ; 

-  развитие на системата за подготовка и  участие в състезания, конкурси, олимпиади; 

- участие в национални и международни проекти; 

36. Работа по механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане 

в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст съгласно прието решение № 373 на МС от 05.07.2017 год.  

37. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 

училищните дейности и подобряване на МТБ. 

  Всички планирани дейности спомагат за създаване на положителни нагласи у 

учениците към учебния процес и изграждане на мотивация за посещение на училището 
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и участие в живота на училищната общност и осъществяване на превенция на 

преждевременното напускане на училище и намаляване на безпричинните отсъствия. 

 

 

 

 

 

 


