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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Сериозен проблем за образователната ни система са броят на отсъствията на учениците, 

некоректното им отразяване в училищната документация и бавният темп на намаляване на 

преждевременно напусналите училище ученици от задължителната училищна възраст. 

Създаването на условия за редовното присъствие в училище и активната работа по 

време на учебния час са важни за бъдещето на всеки ученик. Те са гаранция за неговия успех, 

залог за по-добра квалификация и по-големи възможности за реализация, условие за 

повишаване качеството на образованието. Важна роля в това отношение има училището, което 

трябва да подхожда комплексно и същевременно индивидуално за всеки конкретен случай на 

ученик, застрашен от отпадане или вече напуснал училище. 

Предприемането на адекватни и ефективни мерки от педагогическият екип за 

намаляване броя на отсъствията и броя на преждевременно напусналите училище ученици 

следва да се основават на задълбочен анализ на причините, пораждащи тези явления, на оценка 

на ефикасността на съществуващите мерки и училищната политика. 

І. Анализ на ситуацията 

ОУ „Петко Рачов Славейков“ е училище с над 45 годишна традиция, в което се обучават 

683 ученици в дневна форма (1-7 клас), от които 7 ученици - в индивидуална форма на 

обучение, 13 ученици със СОП от тях 12 ученици на ресурсно подпомагане.  12 групи ПИГ от 1 

до 5 клас  с 301. В училището няма деца с различен етнос. 

ІІ. Цели: 

Целта на програмата е създаването на ефективен механизъм за намаляване на броя на 

безпричинните отсъствия  от училище, за повишаване на успеха, активизиране на участието на 

родителите в училищния живот и в училищните структури на управление. 

ІІІ. Задачи на програмата:   

1. Да организира дейности по формулираните мерки. 

2. Да представи план за действие. 

ІV. Мерки 

№ Мерки Отговорници Срок 

1. Мерки за недопускане на фиктивно 

записване на ученици от всички 

форми на обучение 

директор, класни  

ръководители 

постоянен 

2. Проучване и анализиране на 

основните причини за отсъствията на 

учениците и риска от преждевременно  

напускане на училище 

класни ръководители,        

педагогически  

съветник 

постоянен 

3. Механизъм за идентифициране на 

учениците в риск от отпадане 

класни ръководители, 

главни учители, 

педагогически 

съветник 

постоянен 

4. Разработване и прилагане на мерки за 

намаляване на отсъствията на 

учениците 

класни ръководители, 

учители, 

педагогически 

съветник 

постоянен 

5. Мерки за подкрепа на учениците в 

риск от напускане чрез различни 

форми на ученическо самоуправление 

ученически съвет  постоянен 

6. Мерки за подкрепа на учениците в 

риск с участието на родителските 

общности 

класни ръководители 

и родители 

постоянен 

7. Мерки за подкрепа на учениците в 

риск от страна на представители на 

местната власт, гражданския сектор и 

класни ръководители, 

педагогически 

съветник 

постоянен 
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работодателските организации 

8. Разработване на механизъм за контрол 

на редовното и точното 

отразяване/нанасяне на отсъствията на 

учениците в училищната 

документация 

директор, класни 

ръководители 

постоянен 

9. Механизъм за реинтегриране на 

отпадналите от училището ученици 

(разработва се при нужда) 

класни ръководители, 

учители,    

педагогически  

съветник 

постоянен 

V. Дейности 

Дейност 1. Мерки за недопускане на фиктивно записване на ученици от всички форми на 

обучение: 

• Своевременно информиране за статута на ученици чрез поддържане на връзка с  

обществени институции. 

• При необходимост осъществяване на посещения от страна на педагогическите 

специалисти по домовете на деца в риск.  

• Ежемесечно актуализиране на базата данни за броя на учениците - записване, 

преместване, преминаване в друга форма на обучение. 

Дейност 2. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците 

и риска от преждевременно  напускане на училище. 

Начален етап: 

• Идентифициране на деца в риск от отпадане (класен ръководител, педагогически 

съветник) 

• Ролята на класния ръководител (индивидуална работа с децата в риск) 

• Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата 

• Съвместни дейности с родители и учители 

• Предоставяне на обща подкрепа на учениците в риск 

• Осигуряване на транспортни карти за учениците 

Прогимназиален етап: 

• Идентифициране на деца в риск от отпадане (класен ръководител, педагогически 

съветник) 

• Ролята на класния ръководител (индивидуална работа с децата в риск) 

• Гражданско образование с приоритет на здравно образование и професионално 

ориентиране 

• Ученическо самоуправление 

• Индивидуална работа с деца в риск (в часовете за консултации) 

• Въвеждане на целодневно обучение 

• Осигуряване на безплатни помагала (при възможност от УН) 

Дейност 3.  Механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане 

• Класните ръководители в началото на учебната година, след проучване, изготвят 

индивидуална оценка за всеки ученик в риск. Резултатите от оценката на ситуацията на 

учениците под формата на доклад се предават на директора.  

Срок: м. октомври 

        Отговорници: класни ръководители 

• Създаване на регистър за учениците в риск в училището. 

           Срок: постоянен

 Отговорници: класни ръководители, педагогически  съветник 

• Формиране на екипи според идентифицираните потребности на учениците в риск да 

отпаднат от училище.  
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- отпадане от училище поради трудности в ученето 

                  Отговорници: класни ръководители, учители, родители,ученици 

      - отпадане от училище поради поведенчески проблеми 

Отговорници: класни ръководители, педагогически съветник                                                            

      - отпадане от училище поради социално-икономически проблеми. 

Отговорници: класни ръководители, педагогически съветник, родители 

• Идентифициране на причините/фактори, които оказват силно влияние върху отпадането 

от училище. 

Дейност 4.  Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на 

учениците.  

4.1. Преосмисляне и планиране на работата с родителите  

• Алтернативи на традиционната родителска среща - „Заедно в името на децата“ 

• Възможност да признаем собствените си грешки и желанието за промяна 

• Умението да кажем, че имаме нужда от тяхната помощ 

• Родителите – партньори и хора с идеи 

• Разпределението на отговорности и ангажименти 

4.2. Превръщането на училището в място, в което всяко дете има място за изява 

• Включване на учениците във факултативна подготовка 

• Създаване на клубни форми за работа по интереси; занимания (според желанията на 

децата), реализирани съвместно от учители и родители на доброволен принцип 

• Организиране на различни конкурси и училищни инициативи 

• Участие в общински и областни състезания и олимпиади 

• Подобряване на системата за провеждане на консултации 

• Гарантирането на личната свобода и достойнството на децата 

• Възможност за участие в училищния живот като партньори 

• Възможност за чести срещи с представители на различни институции, външни на 

училището. 

4.3. Превенция на отсъствията от училище и ранното напускане на системата 

• Индивидуална работа от страна на учители, класни ръководители, педагогически 

съветник със застрашените от отпадане ученици 

• Засилване обучението по гражданско и здравно образование чрез беседи, срещи и 

интерактивни дейности 

• Активизиране на ученическото самоуправление чрез включване на повече ученици в 

проекти на училището 

• Осигуряване на ресурсно подпомагане на учениците със СОП 

• Активна работа на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви 

на учениците с проблемните деца с цел приобщаване към училищния живот 

• Стриктно отбелязване на отсъстващите ученици и системни текущи проверки от страна 

на ръководството на училището 

• Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците  

• Съвместни дейности с училищното настоятелство за преодоляване на проблема с 

отпадане на ученици от училище 

• Съвместна работа с МКБППМН, ДСП, отдел ,,Закрила на детето“, ДПС при РУ 

• Популяризиране на добрите постижения на учениците на училищни празници и 

извънкласни мероприятия 

• Организиране на извънучилищни дейности и извънкласни клубове по интереси. 

Дейност 5. Мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми на 

ученическо самоуправление.   

• Ангажиране и участие на учениците в риск от напускане в дейностите при 

изработването на брошури, плакати и др. – събиране на материали, разпечатване, 



5 

 

разпространяване.  

• Събиране и изработване на сувенири за Коледа, Св. Валентин и Великден. 

• Оформяне на кът във фоайето за дейността на Ученическия съвет. 

• Коледна дарителска акция за дом за деца, лишени от родителски грижи.  

• Участие в благотворителни акции. 

• Изготвяне на забавни материали и игри за по- малките ученици. 

• Участие в мероприятията на ученическия съвет, клубове, училищна библиотека. 

Дейност 6. Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителската общност.  

• Работа с деца/ученици и семействата им преди възникване на проблеми и рискове. 

• Индивидуална работа с всяко дете в риск да отпадне от училище. 

• Повишаване чувствителността на родителите към нуждите на децата и развитие на 

умения за тяхното посрещане. 

• Конкретизиране на правилника за дейността на училището в частта му за налагане на 

санкция на учениците (брой отсъствия – вид наказание). 

• Съгласуване на дейностите с ОЗД, МКБППМН, ДПС 

• Сключване на споразумение с ЦОП – Община Ямбол за съдействие и за предоставяне на 

услуги на детето и/или родителите 

• Материално подпомагане на нуждаещи се семейства: чрез дарителски акции. 

• Осигуряване на индивидуални часове за консултация за подпомагане на  изоставащите 

ученици.  

• Санкциониращи мерки – спиране на социалните помощи, ако ученикът не посещава 

редовно училище. 

• Специализирана педагогическа подкрепа за изоставащите и застрашени от отпадане 

ученици. 

• Използване на целодневна форма на обучение. 

• Осигуряване на средства за приобщаване на изоставащите и застрашени от отпадане 

към извънкласните форми на училищен живот. 

• Развитие на умения за взаимопомощ и приемане на различията. 

Дейност 7. Мерки за подкрепа на учениците в риск от страна на представители на 

местната власт, гражданския сектор и работодателските организации. 

• На ниво училище се извършва индивидуална работа както с детето в риск, така и с 

другите членовете на семейството.  

• Независимо от предприетите от училището мерки, детето продължава да бъде в риск от 

отпадане, се изготвя писмен доклад/уведомително писмо до ОЗД за извършената работа с 

детето и неговото семейство.  

• ОЗД предприема необходимите мерки за закрила след проучване и изготвяне на план за 

действие. 

• Насочване на деца в риск (с решение на педагогическия съвет) в ЦОП – община Ямбол, 

изготвяне план за предоставяне на услуги на ученика и/или родителите. 

• Санкциониране на родителите по ЗПУО.  

Дейност 8.  Механизъм за контрол на редовното и точното отразяване/нанасяне на 

отсъствията на учениците в училищната документация. 

• Ефективно провеждане на консултации по учебни предмети и допълнителни занимания 

с деца и ученици. 

• Своевременно да се информират класните ръководители за наличие на ученици с 

допуснати голям брой извинени и неизвинени отсъствия по съответния учебен предмет. 

• При установяване на голям брой неизвинени отсъствия класният ръководител 

информира  родителите за отсъствията и успеха на учениците.  

• Класният ръководител ежемесечно писмено подава справка за ученици, допуснали над 5 
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неизвинени отсъствия. 

• Изготвяне на докладна записка до директора на училището относно ученици, 

предложени за налагане на санкция съгласно ЗПУО. 

• Директорът извършва периодични проверки по време на учебен час относно 

съответствие между броя на отсъстващите ученици и броя на нанесените отсъствия в дневника 

на класа. 

Дейност 9.  Механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището ученици 

• Идентифициране на отпаднали ученици. 

• Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез информационни 

кампании. 

• Работа на педагогически съветник, учители с отпадналите ученици и техните семейства. 

• Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания, 

допълнителни часове и др.  

Предложения за изменения и допълнения на Програмата за превенция на ранното напускане на 

училище могат да правят директорът, преподавателите и др. Предложенията се разглеждат от 

комисия съставена от участниците в образователно - възпитателния процес, председателят на 

която ги докладва на педагогически съвет. 

Настоящата Програма подлежи на актуализация през цялата учебна година след утвърждаване 

на нормативни актове, които регулират дейността на ЗПУО. 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-26T13:58:25+0300
	Iliana Vasileva Bitsova




