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I. УВОД
Настоящата програма конкретизира ключови мерки в политиките за превенция,
интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на
училище. Мерките и дейностите са заложени в Стратегията за намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система/2003-2020г./,приета от
Министерския съвет с протокол №44/30.10.2013 г.
Програмата представя:
• дейности, насочени към идентифицираните рискови групи от ученици;
• мерки за повишаване на мотивацията на учениците за учене;
• усъвършенстване на системата за отразяване движението на учениците;
• обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни;
• съответствие на дейностите от програмата с приоритетите в Стратегията
за развитие на училището;
II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА
1.1 Анализ на състоянието
СУ „Св.св.Кирил и Методий“ Асеновград е училище със 132 - годишна
история.Училището участва с проекти в националните програми на иновативните
училища. Училището ежегодно осъществява прием на деца и ученици в подготвителна
група, в първи, в пети и в осми клас от районите, прилежащи към училището, както и от
територията на цялата община Асеновград. Етническият състав е разнороден, но
преобладават учениците от български произход. Най-малък процент са учениците от
ромски произход, които обаче се адаптират бързо към училищната среда, но срещат
обучителни затруднения и имат ниска мотивация за учене. През учебната година се
наблюдава движение на учениците - преместени в друго училище, придошли или промяна
на местоживеене.
Отпадането от училище и/или преждевременното напускане на образователната
система е институционален, социален и педагогически проблем, чието преодоляване е
обект на целенасочена училищна политика.
Основни причини за ранното напускане на училище:

A. Икономически - безработица и ниски доходи принуждават редица семейства да напускат
страната и да заминават за чужбина, което води до прекъсване на участието на децата в
учебния процес.
Б.Социални - родителска незаинтересованост, напрежение и конфликтни ситуации,
отрицателно въздействие на домашната среда, бедност, егнокултурни традиции, ниско
образоване на родителите и др.
B. Образователни - липса на мотивация, лоша дисциплина, трудности в усвояването на
учебното съдържание,липса на навици за учене и др.
Г. Институционални - липса на достатъчна координация между различните служби на
местно и общинско ниво;
Д. Други - недостатъчна подготовка за приобщаване на учениците към образователната
институция, недостатъчно владеене на българския език, пандемичната обстановка и др.
Твърде често се наблюдава наличие на комплекс от причини, които поставят
ученика в риск от преждевременно напускане на училището.
Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите дава следните
определения:
• преждевременно напуснали училище /съгласно препоръка на Съвета на ЕС
от 28.06.2011г. са лица между 18 и 24 години, които напускат системата на
образование и обучение след завършване на основно или по-ниско
образование и които не участват в никаква форма на образование или
обучение;
• отпаднали от училище - ученици до 18-годишна възраст, отписани от
училище преди завършване на последния гимназиален клас, ако същите не са
записани в друг клас

За периода на предходната 2020/2021 учебна година общият брой на отсъствията
при определени групи/ученици се е запазил и дори увеличил, поради въведената
епидемиологична обстановка в страната, провеждането на обучение в дистанционна среда,
липса на достатъчен контрол от страна на родителите.
1. От наличната документация се констатира, че допуснатите отсъствия по
уважителни причини са направени поради следните причини:
здравословни, за които са представени медицински причини;
семейни причини, удостоверени със заявление от родител/настойник;
- поради участие в извънкласни и извънучилищни дейности, за което са
представени писма от клубове, спортни дружества и др.
2. Основни причини за отсъствия по неуважителни причини
- закъснения за учебните часове;
- ниска мотивация за участие в учебната дейност;
- неефективни мерки и санкции за родителите, които не осигуряват присъствието на
децата си в училище;
- административният характер на санкциите на учениците, с което не се влияе
върху промяна на отношението към задълженията им, определени в ПДУ;
- наличие на социални фактори ;
2.2. Предприети мерки по превенция и ограничаване на отпадането
Една от основните задачи на програмата е обхващане и задържане в училище на
учениците, подлежащи на задължително обучение. Особено внимание е насочено към
рисковите групи - ученици, на които единият или и двамата родители работят в чужбина,
ученици, на които родителите са разделени или има конфликти между тях, родители, които
не упражняват достатъчно грижи и внимание за децата си, ученици, които са попаднали
под вредно външно влияние или недостатъчно адаптирани към училищната среда. Всички
мерки са насочени към създаване на положителна нагласа, както и работа с родителите, с
което да се компенсират създадените дефицити.
В изпълнение на програмата от страна на училището са предприети мерки, както
следва:
• Административни мерки и работа с институциите за превенция на
отпадането:
Отразяване на движението на учениците, проследяване на преместването им,
стриктно спазване на процедурата при преместване на учениците в друго
училище в страната или в чужбина;
Ежемесечно подаване на отсъствията на учениците в системата на НЕИСПУО;
Контрол за отразяването на отсъствията в училищната документация и съставяне
на протоколи от направените проверки;
Връзка с институциите, които имат отношение по обхващането на учениците Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, Център за
обществена подкрепа и РПУ, община Асеновград;
Справки до РЗИ при допуснати 50 отсъствия по уважителни причини;
• Работа с учениците
Идентифициране на учениците в риск от отпадане, изготвяне на индивидуална
оценка и вписване в училищния регистър на застрашените от отпадане ученици;
Изготвяне на индивидуални планове за работа със застрашените от отпадане
ученици;
Изготвяне и обсъждане в паралелките на правила за поведение и общуване,
толерантност и търпимост, взаимопомощ и сътрудничество;
Организиране на благотворителни акции от Ученическия съвет в помощ на
нуждаещи се ученици;

-

Индивидуална и допълнителна работа с учениците с отсъствия - консултации,
разговори, възлагане и изпълнение на индивидуални задачи;
Популяризиране на положителните изяви на учениците и стимулиране на
участието в дейностите на паралелката и училището;
Включване на учениците в риск от отпадане в извънкласни и извънучилищни
дейности - спортни празници, състезания, училищни празници, дейности с
община Асеновград;
• Работа с подателите
Запознаване на родителите с основните нормативни актове и училищни
документи /ПДУ, училищни графици и наредби/, които регламентират и
задълженията им по отношение на превенцията на напускане на училище;
Включване на родителите в съвместни дейности с учениците - разговори в час
на класа, отбелязване на училищни празници, участие на родителите в съвместни
проекти, сътрудничество с родителите и привличането им като партньори в
реализирането на различни дейности, включително и по превенцията на
отпадането от училище;
• Работа с класните ръководители, учителите, педагогическия персонал
Изготвяне на училищни документи, насочени към подобряване на
организационно-административната дейност:
Утвърдени процедури за прилагане на мерки за преодоляване на
обучителните затруднения и за налагане на санкции за преодоляване на
проблемното поведение;
Работа с електронен дневник в платформата Shkolo;
Образци на документи за работа с родителите и институциите;
Създаване на система за общуване с родителите-имейли, телефон,
писма, запознаване с графика за провеждане на ДЧК, чрез ел. дневник;

-

-

• Други мерки за превенция па отпадането:
Факултативни учебни часове в VI,VII,VIII, IX клас;
Организация на обучението в ГЦОУД /I - VI клас/;
Групи за занимания по интереси:
Мажоретен състав;
Волейбол IV - V клас;
Клуб „Енвижън“ - в начален етап;
Клуб „Е-twining“
Литературен клуб
Осигуряване на безплатна закуска за учениците от ПГ, I-IV клас и поевтиняване на
обедното хранене за учениците от I - IV клас.
Провеждане на ефективни консултации по учебни предмети, както и допълнителни
консултации при необходимост;
Провеждане на училищни празници и тържества и приобщаване на учениците към
традициите и училищния живот;
Училищен и ученически съвет;
Провеждане на благотворителни и здравни кампании;
Логопедична работа / при необходимост/;

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Намаляване на броя на учениците в риск чрез прилагане на подходящи дейности и
стратегии и намаляване на броя на неизвинените отсъствия на учениците.
2. Ограничаване на отпадането от училище чрез провеждане на ефективна училищна
политика и координирани мерки и действия.

3. Осигуряване на подкрепяща среда за учениците в риск от отпадане чрез създаване на
положителни нагласи към образователния процес, по-висока мотивация за участие в
образователния процес и участие в живота на училищната общност..
IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Повишен обхват в училището чрез насърчаване на записването и редовното
посещаване;
- Подобрени резултати от обучението, измерени от НВО, ДЗИ и регионалните
оценявания, осигурена подходяща образователна подкрепа за развитието на всеки
ученик, включително на ученици от уязвими етнически общности и на ученици със
СОП;
- Недопускане на отпадане от училище или преждевременно напуснали
образователната система;
- Повишаване на ефективността на прилаганите мерки и дейности за превенция чрез
използването на разнообразни методи и подходи в работата с ученици в риск;
Постигането на определените цели и очакваните резултати ще бъде наблюдавано и
измерено чрез количествени индикатори за всяка конкретна мярка.
V. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Намаляване на броя на отсъствията по уважителни и неуважителни причини
-.Намаляване на броя на санкционираните ученици за допуснати отсъствия но
неуважителни причини
-.Брой на учениците с допуснати 5 и повече отсъствия по неуважителни причини
-.Брой на учениците, положили изпит за определяне на срочна и/или годишна оценка по
учебни предмети поради допуснати отсъствия
2. Подобряване на учебните постижения на застрашените от отпадане ученици
3. Брой на учениците, включени в училищни дейности
4. Брой родители, на които е оказана институционална помощ

VI.
МЕРКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПОДКРЕПА НА
УЧЕНИЦИТЕ.ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
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1.Превенция и подкрепа на
учениците.Осигуряване на позитивна
образователна среда
Директор
1.1 Изготвяне на анализ и оценка на
Програмата за превенция на ранното отпадай
училище

С рок

И ндикатори

Учебна
2021/
2022 г.

Брой изготвени
анализи

1,2Приемане на политики и мерки за
превенция в съответствие с общинската
стратегия за ограничаване на отпадането и
намаляване на дела на преждевременно
напусналите образователната система.
Прилагане на механизма за обхват и
задържане на учениците в училище

Директор

Учебна
2021/
2022г.

Изготвяне на
план

1.3 Идентифициране на рисковите групи
ученици и сформиране на екипи за
личностно развитие на учениците в риск
съгласно разпоредбите на ЗПУО и Наред-

Класни
ръководители
Пед.съветник

Учебна
2021/
2022 г.

Брой ученици.
Брой екипи

бата за приобщаващото образование
1.4 Включване в плановете на класните
ръководители на дейности за превенция на
отпадането от училище и работа с ученици
в риск и техните родители.
1.5 Включване на родителите в съвместни
дейности с училището
-участие в дейността на Обществения съвет
-алтернативни родителски срещи
-индивидуална работа с родители на
застрашени от отпадане ученици
-включване на родители при реализирането
на извънкласните дейности
1.6 Насочване на учениците в риск от
отпадане за участие в специфични училищни
дейности
-инициативи, насочени към гражданско,
екологично,здравно и патриотично
възпитание

Класни
ръководители

Учебна
2021/
2022 г.

Брой проведени
дейности

Директор
Кл.р-ли
Пед.съветник

Учебна
2021/
2022г.

Брой проведени
мероприятия.
Родителски
срещи

Класни
ръководители

Учебна
2021/
2022 г.

Брой участвали
ученици
Брой проведени
инициативи

-за творческа изява при провеждане на
Спортни състезания, училищни празници,
конкурси и др.
-към дейности за кариерно ориентиране и
консултиране
-осигуряване на свободен достъп до
училищната спортна база
1.7 Повишаване обхвата на учениците в
целодневната организация на учебния ден
/ГЦОУД/ и осигуряване на условия за
ефективното й провеждане
1.8 Дейности на Ученическия съвет в
подкрепа на учениците в риск от отпадане

Учители

Учебна
2021/
2022 г.

Брой обхванати
ученици

Пед.
съветник

Учебна
2021/
2022 г.

Брой проведени
акции и
дейности

Директор
Психолог
Логопед
Пед.съветник

Учебна
2021/
2022 г.

Брой обхванати
ученици

-организиране на благотворителни
акции за подпомагане на ученици в риск
и нуждаещи се;
-дейности по подхода“Връстници обучават
Връстници“
1.9 Създаване на подкрепяща среда за уче
ниците със СОП и условия за приобщаващо
образование за ученици в риск от отпадане
-изготвяне на ИУП и планове за подкрепа за
личностно развитие на учениците в риск и
с ниска мотивация;
-графици за консултиране и допълнителна
Работа;
-целенасочена подготовка за НВО и ДЗИ;
-дейности за превенция на агресия и тормоз;
1.10 Повишаване интереса на
учениците към работа в екип чрез участие
в училищни кампании:

Учители
Учебна
Кл.рководители 2021/
2022 г.

Регистър

Световния ден на водата,
Деня на Земята,
Състезания и викторини,
Ден на Европа,
ХИ В-кампанията
Благотворителни акции
2. Институционални дейности
2.1 Планиране и осъществяване
на контрол за редовно вписване на
отсъствията на учениците в ЗУД.
2.2 Системно подаване на данните
към Регистъра за движението на учениците
в случаи на преместване в друго у-ще.
2.3 Изготвяне на регистър на ученици,
застрашени от отпадане и планиране на
мерки за работа с тях
2.4 Сформиране на екипи за оказване
на подкрепа за личностното
развитие на у-те в риск

2.5 Уведомяване на общинска
администрация, РУО, отдел“Закрила на
детето”в случаи, когато ученикът
не посещава училище по неуважителни
причини
2.6 Провеждане на гражданско
и здравно образование в Часа на
класа по план на кл.ръководители
2.7 Организиране и провеждане
на факултативни,извънкласни
и извънучилищни дейности
3. Повишаване на качеството на
образованието като предпоставка за
развитие на личността на всяко дете и
всеки ученик и превенция на ранното
напускане на училище

3.1 Квалификация на педагогическите
специалисти, насочена към идентифициране
справяне със случаите на риск от ранно
напусканена училище.Развитие на
толерантността
3.2 Използване на електронно
учебно съдържание, на интерактивни
методи, практическа насоченост,
онагледяване
3.3 Планиране и реализиране на обучение,
ориентирано към потребностите на всеки
ученик-личностно-ориентиран подход
и планове за обща подкрепа при
необходимост

Директорът
ЗДУД
ЗДАСД
ЗДУД

Учебна
2021/
2022 г.
Учебна
2021 /
2022 г.

Пед. съветник

Учебна
2021 /
2022 г.
Пед. съветник
Учебна
Кл.ръководител 2021/
Ресурсен учител 2022 г.
Логопед
Психолог
Родител
Учебна
ЗДУД
2021/
Класни
2022 г.
ръководители

Кч.ръководител, Учебна
2021/
2022г.
Ръководители н> Учебна
2021/
групите
2022 г.

Брой извършени
проверки
Брой преместени
ученици

Брой обхванати
ученици
Изготвен
регистър
Брой обхванати
ученици
Брой съобщения,
уведомителни
писма

Брой обхванати
ученици
Брой обхванати
ученици

Директорът
Гл. учители
Председатели
на МО

Учебна
2021/
2022 г.

Брой
обучени учители

Учителите

Учебна
2021/
2022 г.

Брой
проведени уроци
брой проверки

Учителите

Учебна
2021/
2022 г.

Брой консултаци
по учебни предм<

Учебна
Учителите
3.4 Анализиране на ре
2021/
зултатите от обучението
2022
по отделните учебни
предмети
Учебна
3.5 Анализ на движението
2021/
на учениците и причините
зд у д
2022
за напускането им.
4.Достъп до качествено образование за деца и ученици със СОП
4.1 Подобряване на
Ресурсен учител Учебна
2021/
Психолог
възможностите за
2022
Логопед
обучение на деца със
Пед.съветник
СОП;
-осигуряване на
допълнителна подкрепа;
-прилагане на единна методика
за оценяване;
5. Политики за превенция на ранното напускане на училище
Учебна
5.1 Сътрудничествос различни институции- ЗДУД
2021/
Дирекция „СП“, отдел„Закрила на детето“, Пед.съветник
ЦОП с цел превенция на ранната напускане Кл.ръководител! 2022г.
на училище

Доклади
за резултатите
от обучението
Брой напуснали
ученици

Брой изработени
становища,

Брой срещи,
Брой писма

б.Политики за компенсиране на ефекта от ранното напускане на училище
Брой отчети
Учебна
7.1 Отчет на дейностите и мерките по
ЗДУД
2021/2022.
програмата
Пед.съветник

