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            УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане  

         на училище на УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

             в СУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ” - ВРАЦА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящата програма е приета на заседание на ПС на училището с протокол № 12  от 09.09.2022 г. и е утвърдена 

 със заповед № РД-12- 1390  /09.09.2022  г. на директора на СУ „В. Кънчов“ - Враца 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

ПРОГРАМАТА за превенция на ранното напускане на училище на УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  

в СУ „Васил Кънчов”- Враца конкретизира мерките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането /преждевременното 

напускане на училище/ и е съобразена с областната стратегия за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система. 
 

Като „преждевременно напуснали образователната система” се определят лицата между 18 и 24 години, завършили едва основно 

образование или по-ниска образователна степен, които вече не участват в никаква форма на образование или обучение. 

„Отпадане от училище” е отписването от училище на ученик до 18 годишна възраст преди завършване на последния гимназиален 

клас, ако лицето не е записано в друго училище. 

 

II. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА 

 

Степента на образование е изключително важен фактор за преодоляване на бедността. Делът на живеещите в бедност сред 

завършилите най-много прогимназиален етап е над 3 пъти по-висок от дела на бедните сред завършилите средно образование, което е 

предпоставка за нарастващи диспропорции между двете групи.  

 

Предаването между поколенията на бедността, свързана с нисък образователен статус, е значим негативен социален ефект от 

преждевременното напускане на училище, който засилва допълнително социалното изключване. Вероятността за отпадане от 

училище на децата от семейства, в които най-високата степен на образование на главата на домакинството е начално, е два пъти по-

голяма, отколкото за децата от семейства, в които родителите са с по-високо от начално и по-ниско от средно образование и почти 12 

пъти по-голяма за децата от семейства, в които главата на домакинството е със завършено средно образование.  

 

Преждевременното напускане на училище води още до нарастване на рисковете от социално изключване, застрашава сигурността и 

стабилността на обществото и е предпоставка за влошаване на качеството на живот на сегашното и на следващите поколения. 

Здравният статус и достъпът до ресурси и услуги, които могат да осигурят по-добър стандарт и продължителност на живота в добро 

здраве и благосъстояние, са в пряка зависимост от получената по-висока степен на образование.  
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Посочените последствия са показателни за мащаба и степента на негативното влияние на преждевременното напускане на училище 

върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на 

техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на страната в средносрочен и дългосрочен план, поради 

което данните за дела на преждевременно напусналите образователната система в България не трябва  да успокояват, а да насърчават 

изпълнението на всеобхватна и интегрирана политика за превенция на явлението, както и за неговото преодоляване там, където 

съществува.   

 

През годините не се следи какво се случва с вече отпадналите през предходните учебни години ученици и не се работи за 

реинтегрирането им в образователната система.  

 

III. ФАКТОРИ, КОИТО ВОДЯТ ДО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА  

 

Обективни фактори: 

 

Неблагоприятно обстоятелство за област Враца са нарастващите процеси на емиграция в чужбина, причините за която може да се 

търсят в тежката икономическа криза, характерна за региона. Тази група ученици целенасочено е извадена от групата на отпадналите 

от образователната система, предвид възможността им за продължаване на образованието в чужбина /макар в определени случаи тя 

да не се оползотворява, но това не може да бъде проследено по сигурен и достоверен начин/. Тенденцията обаче категорично може да 

бъде определена като неблагоприятна за образователната система на територията на областта. 

 

С най-голям относителен дял за отпадането от училище се очертават социалните и семейни причини, а това се случва най-често в 

прогимназиален етап. Мерките би трябвало да се фокусират главно преди и през прогимназиалния етап на основната образователна 

степен. Всеки отпаднал /преждевременно напуснал образователната система/ ученик, губи съществена част от шансовете  си за 

професионална и житейска реализация, което е достатъчно основание за последователни и целенасочени усилия за ограничаване на 

отпадането от училище на всеки конкретен ученик.  Ефективността на мерките зависи пряко от тяхната своевременност. 
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Субективни фактори и рисков контингент:  

 

 трудно справящите се с учебния материал ученици постепенно губят интерес към учебния процес; 

 принудените да работят ученици от социално слаби семейства, особено в горен курс;  

 ученици от семейства със занижен родителски контрол; 

 недостатъчна допълнителна и индивидуална работа с учениците, срещащи трудности при овладяване на учебното 

съдържание; 

 еднообразни и неефективни методи на преподаване, без да се отчитат индивидуалните образователни потребности на 

учениците; 

 недостатъчно използване на новите технологии за онагледяване на учебното съдържание и повишаване интереса на учениците 

към учебния процес. 

 

IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
1. Създаване на условия за безстресово и ефективно приобщаване на учениците, застрашени от отпадане към учебната среда . 

2. Подпомагане на социалната им адаптация в училищната общност и участие в нея. 

3. Изграждане на мотивация за редовно посещаване на училище и намаляване броя на отсъствия по уважителни и по 

неуважителни причини. 

4. Създаване на положителни нагласи към учебния процес. 

5. Привличане и мотивиране на семействата за активно участие в приобщаващия процес. 

6. Повишаване ефективността на педагогическото въздействие чрез използване на разнообразен педагогически 

инструментариум. 

7. Повишаване базисните компетенции на педагозите за работа с деца, застрашени от отпадане, чрез използване на подходящи 

форми за квалификация. 

 
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Действащ единен комплекс от мерки и дейности на училищно ниво, основаващи се на системно наблюдение, анализ, оценка и 
прозрачност, от които да произтичат коригиращи действия за преодоляване на негативните тенденции. 

2. Намаляване броя на отсъствията на учениците от училище. 
3. Подобряване резултатите на учениците, показани при вътрешното оценяване, НВО и ДЗИ. 
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4. Осигуряване на подходяща образователна подкрепа за развитието на всеки ученик и по-конкретно на рисковия контингент и 
учениците със специални образователни потребности. 

5. Осъзната необходимост от партньорство и координирани действия между училище, родители и институции на различни 
нива. 

6. Aнализ – в изпълнение на предприетите мерки от за учебната 2020/2021г. 
- Ученици с голям брой отсъствия по неуважителни причини - 0 броя. 
- Ученици отпаднали от училище – 0 броя. 
- Социално слаби ученици – 23 броя. 
- Деца в риск - 3 брой. 

 
 
VI. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО И  ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

МЕРКИ ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНО НИВО 
Срок за 

изпълнение 

Ангажирани служебни 

лица 

Дейности за осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на взаимоотношения, управление 

1. Повишаване на методическата 

подготовка на педагогическите 

кадри и създаване на мотивация за 

развитие и самоусъвършенстване 

Квалификация на педагогическите специалисти, 

насочена и към идентифициране и справяне със 

случаите на риск от отпадане и преждевременно 

напускане на училище 

Учебната 

2022/2023 г. 
Директор 

2. Разнообразяване на методите на 

преподаване 

Включване на интерактивни дейности с 

интердисциплинарен характер, целенасочено 

използване на ИКТ за реализация на 

педагогическите цели 

Учебната 

2022/2023 г. 
Учители 

3. Повишаване мотивацията на 

учениците 

Стимулиране на ученици и класове с най-малко 

отсъствия 

Учебната 

2022/2023 г. 

Учители, 

Директор,ЗДУД,ЗДАСД, 

Педагогически съветник 

5. Контрол за редовно и точно 

вписване на  отсъствията на 

учениците в училищната  

Проверки в часовете на реалния брой ученици и 

отсъстващите 

 

Постоянен 

Директор,  

Зам. директор УД 

Педагогически съветник 
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документация 

6. Анализ и оценка на рисковите 

фактори за отпадане от училище  

 

Класните ръководители да анализират и оценяват 

рисковите фактори за отпадане от училище при 

учениците от паралелката, в т.ч. обучителни 

трудности и слаб успех, да предприемат адекватни 

и превантивни мерки за справяне с тях, да 

анализират и отчитат резултатите от прилагането 

им и при необходимост да набелязват други 

мерки. 

 

Проверка работата на класните ръководители. 

Постоянен 

Класни ръководители 

 

Директор,  

Зам. директор УД 

7. Уведомителни писма до дирекция 

„Социално подпомагане”  

Изпращане на уведомителни писма до дирекция 

„Социално подпомагане” за учениците, допуснали 

повече от пет отсъствия по неуважителни причини 

в рамките на един месец 

Постоянен 
Зам. директор УД 

Педагогически съветник 

8. Редовна комуникация с отдел 

„Закрила на детето“  

Обмен на информация с отдел „Закрила на 

детето“ за ученици в риск от отпадане 
Постоянен 

Зам. директор УД 

Педагогически съветник 

9. Съвместна работа с Детска 

педагогическа стая и МКБППМН 

Предприемане на общи действия и оказване на 

взаимна подкрепа в полза на учениците в риск 
Постоянен 

Зам. директор УД 

Педагогически съветник 

 

10. Ограничаване прилагането на 

мярката „отстраняване от час“ 
Контрол от директора и зам. директора УД  Постоянен 

Директор,  

Зам. директор УД 

11. Допълнително обучение на деца 

с образователни дефицити по 

предмети от задължителната 

подготовка 

Повишаване обхвата на учениците І-VІІ клас, 

включени в целодневна организация на учебния 

ден, в извънкласни и извънучилищни дейности и 

програма „Дейности по интереси“ и проект 

„Подкрепа за успех“  

Учебната 

2022/2023 г. 

Директор,  

Зам. директор УД 

12. Сформиране на екипи за работа 

с ученици в риск 

Избира се екип за работа за всеки ученик в риск, 

включващ класен ръководител, учител-наставник, 

учители, които се ползват с доверието на ученика  

м. XII  2022 г. 
Зам. директор УД, 

Директор 
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13. Създаване на регистър 
Включване на ученици до 16-годишна възраст в 

риск от отпадане от училище  
Постоянен 

Зам. директор УД, 

Педагогически съветник 

14. Изготвяне и работа по 

индивидуални програми 

Извършване на индивидуална оценка на ученика в 

риск и набелязване основни цели за работа за 

намаляване на риска от отпадане. Екипът може да 

определя насоки за подобряване на училищната 

среда, за успешна социализация и адаптация, за 

включване в извънкласни дейности, да препоръчва 

конкретна работа по учебни предмети. В края на 

всеки срок екипът изготвя доклад за постигнатите 

резултати и допълва индивидуалната програма. 

Подпомага развитието на интересите на ученика в 

риск. Привличане на родителите като партньори . 

Постоянен 

Екип за работа на 

ученик в риск от 

отпадане 

15. Своевременно идентифициране 

на признаците за изоставане в 

усвояването на училищния 

материал и застрашеност от 

отпадане ("ранен учебен неуспех") 

Провеждане на задължителна допълнителна 

индивидуална и групова работа по съответните 

предмети, предоставяща възможности за 

индивидуален темп при усвояване на учебния 

материал от застрашените от отпадане ученици. 

Попълване на данни за проведените консултации 

в таблица по образец 

Постоянен Учители 

16. Борба с училищния тормоз  

Изработване на механизъм за борба с училищния 

тормоз и регистър на случаите на училищен 

тормоз 

Постоянен 
Учители 

Координационен съвет 

17. Провеждане на здравно и 

гражданско образование в часа на 

класа, изнасяне на беседи от 

класните ръководители и 

УКБППМН – за стрес, трафик на 

хора и др. 

Организиране и провеждане на лекции и беседи. 

Попълване на данни за проведените обучения и 

семинари в таблица по образец от класния 

ръководител. 

 

Постоянен 

Класни ръководители, 

Комисия по здравно и 

гражданско 

образование, 

УКБППМН и 

МКБППМН 
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18. Интегрирано обучение на 

ученици със специални 

образователни потребности 

Създаване на ефективна и  пълноценна 

подкрепяща среда за децата и учениците със 

специални образователни потребности и 

осигуряване на условия за приобщаващо 

образование за всяко дете /ученик 

Постоянен 
Класни ръководители, 

Учители 

19.Провеждане на съвместна работа 

с УС, в помощ на преподавателите 

при работата им с ученици с 

проблемно поведение. 

Създаване на пълноценна подкрепяща среда за 

децата с проблемно поведение. 
Постоянен 

УС, Педагогически 

съветник, Учители 

Дейности, свързани с повишаване участието и ангажираността на родителите 

1. Популяризиране на добри 

практики за включване на 

родителите и местната общност в 

мерки за предотвратяване на 

отпадането и преждевременното 

напускане на училище 

Включване на родителите в тържества, спортни 

празници, извънкласни мероприятия, „Ден на 

отворените врати“, посещение в часове 

Постоянен 

Класни ръководители, 

Директор,  

Зам. директор УД 

 

2. Информационни кампании сред 

родителите с привличане на 

образовани и реализирали се в 

професията хора  

Включване на родителите в срещи-разговори в Час 

на класа във връзка с професионалната реализация 

на учениците 

Постоянен 

Класни ръководители, 

Директор,  

Зам. директор УД 

 

3. Съвместни дейности с родителите 

за преодоляване на проблема с 

отсъствията на учениците и 

непосещаването на училище  

Провеждане на тематични срещи с родители по 

проблемите на отговорността за възпитанието и 

образованието на децата и общите задължения на 

родителите 

Постоянен 
Класни ръководители 

Педагогически съветник 

 
Училищната програма е от отворен тип и подлежи на допълнение през учебната 2022/2023 г, в зависимост от спецификата, свързана с 
прилагането на мерките за спазване на изискванията на Министерството на здравеопазването.  


