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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         Настоящата програмата за превенция на ранното напускане на училище е част от 

училищната политика във връзка с прилагане на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, приет с ПМС № 100 от 08.06.2018 г., както и в други национални, областни, 

общински и училищни политики с такава насоченост. 

 

I. Основни принципи на училищната програма: 

 
 Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование 

 Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието 

дава 

 В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, пол, 

народност, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, 

обществено положение, увреждане или друг статус 

 Включващото образование предполага промени в образователната система, за да 

може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много по – 

голяма степен, отколкото детето се адаптира към конкретната система 

 Различията между децата са източник на многообразие и богатство 

 Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото 

участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в 

образователния процес 

 Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и 

формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат 

възможности за включване. 

 

II. Причини за ранното напускане на училището:  
                       Социално-икономически причини:  

 Лошото качество на живот на определени социални слоеве;  

 Ниските доходи на много семейства, които не могат да поемат 

разходите на своите деца за образование; 

 Децата, които не посещават училище често подпомагат формирането 

на семейния бюджет;  

 Търсенето на по-висок стандарт на живот принуждава много родители 

да емигрират в чужбина без децата си.  

                              Образователните причини:  

 Затрудненията при усвояване на учебния материал;  

 Слаб интерес към учебния процес и нежелание да се посещава 

училище; 

 Наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители. 

Етнокултурни причини: 

 Отпадащи ученици от семейства с нисък социален, битов и културен 

статус; 

 Промяна в семейния статус на ученици /заживяват на семейни начала 

преди 16 - годишна възраст и създават семейство, въпреки забраната на 

закона;  

 По-ниска ценност на образованието.  



                             Психологически причини:  

 Неувереност в себе си;  

 Чувство за неуспех;  

 Отчуждение от натрупания училищен опит и от училищната общност. 

 

       III.          ЦЕЛИ 

 

           ОБЩИ ЦЕЛИ: 

 

 Установяване на основните фактори, които водят до ранното напускане на 

училище и наблюдение на развитието в тази област на училищно равнище 

 Обхват и задържане на децата в училище чрез създаване на положителна 

мотивация към учебния процес 

 Разработване и прилагане на политики срещу ранното напускане на училище, въз 

основа на конкретните условия във всяка от тях 

 

             КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ: 

 

 Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на 

училищната общност 

 Създаване на положителни нагласи към учебния процес 

 Изграждане на външна подкрепяща среда за превенция на отпадане /подобряване 

на взаимоотношенията с институциите и родителите/. 

 

III. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  И КЛЮЧОВИ МЕРКИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 

 

      1.Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, 

атмосфера на взаимоотношения, управление 

 

        1.1. Ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на участниците в 

образователния процес за осигуряване на условия за образование, благоприятстващо 

развитието на личността на всяко дете. 

       1.2. Идентифициране на причините за отпадане на ученици. 

       1.3. Идентифициране на учениците, застрашени от преждевременно напускане на 

училище, както и на причините за всеки конкретен случай. 

       1.4. Извършване на оценка и самооценка на дейността на педагогическите 

специалисти по отношение намаляването на отсъствията. 

       1.5. Прилагане на различни форми на обща и допълнителна подкрепа. 

       1.6. Партньорството с други заинтересовани страни и специалисти за работа с 

уязвими семейства и общности. 

       1.7. Активно взаимодействие между родители,  ученици и педагогически 

специалисти. 

       1.8. Системен обмен на добри практики за превенция на преждевременното 

напускане на училище. 

      1.9. Използване на ученическото самоуправление. 

      1.10. Ежегодно актуализиране на регистър  на застрашените от отпадане ученици. 

      1.11. Включване в плана на педагогическия съветник на дейности за превенция на 

ранно напускане на училище и работа с деца в риск. 



       1.12. Консултиране на учениците в риск и родителите им относно възможностите за 

продължаване на обучението във форми, различни от дневна форма на обучение 

 

   2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на 

личността на всеки ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на 

училище 

       2.1. Постигане на по-добри резултати от обучението на учениците чрез прилагане  на 

съвременни подходи на преподаване, съобразени с индивидуалността на ученика като 

партньор в образователния процес. 

       2.2. Развиване и популяризиране на нови форми /ПУО, STEM – училищен център/ на 

обучение с цел подобряване на мотивацията  за учене. 

 

3. Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на 

образованието за децата и учениците от уязвими етнически общности 

      3.1. Достъпно и качествено образование за всички деца и ученици без оглед на 

тяхната етническа принадлежност. 

       3.2. Повишаване на интеркултурната компетентност на всички участници в 

образователния процес с цел разбиране на различията и създаване на условия за развитие 

на солидарност, социална справедливост и устойчиво развитие. Творческо 

сътрудничество с културните институции в града /музей, читалище, библиотека/. 

Културни връзки с неправителствен организации, развиващи дейност в областта на 

културата. 

       3.3. Предоставяне на  допълнително обучение по български език при необходимост, 

като паралелно с това се осигурява възможност и за обучение по  майчин език. 

 

 4. Достъп до качествено образование за деца и ученици със СОП 

        4.1. Функциониране на центрове за адекватна подкрепа за всеки ученик. 

        4.2. Развиване капацитета на учителите от гимназията за работа с  ученици със 

специални образователни потребности. 

        4.3. Изграждане на педагогическа и специализирана подкрепяща среда за всеки  

ученик за осигуряване на приобщаващо образование. 

 

  5. Повишаване участието и ангажираността на родителите 

        5.1.Повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за 

сътрудничество с учителите и училищното ръководство с фокус върху родители от 

уязвими групи за насърчаване на редовното посещаване на училището. 

       5.2. Включване в осъществяването на граждански контрол в управлението на 

гимназията – Обществен съвет, Училищно настоятелство. 

       5.3. Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски 

срещи, активно включване в общи дейности като доброволци, помагачи и наблюдатели 

на училищни мероприятия и ученически изяви. 

 

    6. Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество 

        6.1. Разработване на политики за не насилие чрез прилагане на Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз и изграждане на силна училищна общност. 

        6.2. Развиване на индивидуалното и груповото наставничество за оказване на помощ 

на ученици, родители и педагогически специалисти с цел преодоляване на трудности в 

образователен, социален или личен план. 

        6.3. Осигуряване на ефективна комуникация за навременното идентифициране и 

разрешаване на възникнали проблеми; 



        6.4. Повишаване привлекателността на класното ръководство и ролята на класния 

ръководител за индивидуално консултиране и развитие на класа като екип чрез 

дейностите, залегнали в плана за ГЗЕИО. 

        6.5. Провеждане на консултации от педагогическия съветник и своевременна намеса 

при поведение, изискващо такава. 

        6.6. Изграждане и прилагане на практиката „ученици-наставници“ с помощта на 

ученическия съвет за функциониране на училищна общност, основана на екипна работа, 

взаимна подкрепа и солидарност. 

 

     7. Кариерно ориентиране и консултиране 

         7.1. Разглеждане на теми от тематичните разпределения на класните ръководители 

за часа на класа, свързани с кариерно ориентиране и консултиране за мотивиране 

продължаването на образованието и придобиване на квалификация. 

         7.2. Популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация 

като възможност за реализация при риск от преждевременно напускане на училище. 

         7.3. Провеждане на индивидуални консултации с кариерни консултанти от 

Кариерен център – Силистра. 

 

   8. Подкрепа за развитието на учениците 

      8.1. Развитие на ученическото самоуправление чрез ученическия съвет. 

      8.3. Допълнителни занимания/консултации, насочване към дейности по интереси 

чрез прилагане на индивидуален план за обща и допълнителна подкрепа. 

      8.4. Въвеждане на съвременни подходи за управление на дисциплината. 

      8.5. Мотивиране за продължаване на образованието в следваща степен или за 

придобиване на професионална квалификация чрез консултации за КО. 

 

  9. Прилагане на системи за ранно предупреждение 

       9.1. Информиране на дирекция „Социално подпомагане” за учениците допуснали 5 

отсъствия по неуважителни причини в рамките на един месец. 

       9.2. Своевременно информиране на родителите за допуснатите отсъствия и успех на 

учениците. 

       9.3. Провеждане на ефективни консултации с родители с нисък образователен статус, 

чиито деца попадат в рисковата група за отпадане. 

       9.4. Насочване за работа на конкретен ученик, застрашен от отпадане с 

педагогически съветник, психолог или социален работник. 

       9.5. Поддържане на база данни за всеки застрашен ученик. 

       9.6. Установяване на ефективен диалог училище – външни институции, имащи 

отношение по проблема – работа с МВР, ДПС, община Силистра, ПИЦ. 

 

  10.  Развитие на занимания по интереси 

      10.1. Проучване чрез анкети и с други методи на желанията за участие на учениците 

в занимания по интереси. 

      10.2. Сформиране на занимания по интереси в зависимост от желанията. 

      10.3. Кандидатстване по различни проектни предложения, насочени към 

финансиране на превантивни по отношение на ранното напускане дейности. 

 

 

 

 



11. Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на 

училище, по финансови причини 
     11.1. Реализиране на училищни политики чрез разработени правила за отпускане на 

стипендии за насърчаване повишаването на образователните резултати, подпомагане на 

достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. 

     11.2. Организиране на благотворителни акции за подпомагане на застрашени и с 

нисък социален статус ученици. 

 

V. Индикатори за измерване на резултатите от изпълнението на 

програмата. 
        1.  Дял на отпадащите от общия брой ученици в гимназията  по образователни 

степени и етапи. 

        2. Брой отсъствия по уважителни и неуважителни причини за срок/учебна година 

        3. Брой санкционирани ученици за отсъствия. 

        4. Брой ученици с 5 и повече отсъствия по неуважителни причини. 

        5. Брой ученици, положили изпити за определяне на срочна и/или годишна оценка 

по учебни предмети поради допуснати отсъствия. 

        6. Подобряване на учебните постижения на застрашените ученици. 

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

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

        9. Резултати от национални външни оценявания. 

        10.Дял на учениците, които учат за втора година в същия клас. 

        11.Брой ученици регистрирани в Детска педагогическа стая. 

        12.Брой ученици, жертви на престъпления. 

        

 

 

Училищната програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол  

№1 /21.09.2022г. и утвърдена със Заповед на директора № РД 08 – 16 / 26.09.2022г.             Е 
 


