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І. Анализ на ситуацията:   

 

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното 

напускане на образователната система и комплекса от мерки на правителството в областта на образованието и 

социално-икономическото развитие. 

Образованието в България заема важно място в ценностната система на българина,като този приоритет придобива 

още по- голяма значимост в процеса на модернизиране на икономическите и социални структури в страната. 

Въвеждането на програмата за превенция на ранното отпадане от училище се налага от разбирането , че намаляване 

броя на учениците , напускащи училище по различни причини , може да бъде постигнат само от прилагане на 

последователна и целенасочена политика. 

Важна роля за присъствието на учениците има училището , което трябва да подхожда комплексно и същевременно 

индивидуално за всеки ученик ,застрашен от отпадане. 

Причините за допуснатите отсъствия и последващият риск от отпадане от училище не се проявяват изолирано, а са 

резултат от съвкупност от различни фактори. 

 

   В  СУ  „  Христо Ботев” се   обучават.368.... ученици през учебната 2021\2022  година. От тях   около ...... 

процента са  от  ромски  произход. 

     Педагогическият  персонал  наброява ...... души. В това число влизат Директор и Заместник директор. 

Училището  разполага с много  добра  материална  база: два  модерно обзаведени  компютърни  кабинетa,   актова 

зала, физкултурен  салон   и две  открити спортни  площадки. 

    Педагогическите  специалисти в  СУ „Христо  Ботев”    работят   по различни образователни  проекти:  

,,Подкрепа за успех“  ,„Инфорационни и копютърни технологии“, „Работа с родители“, „Училищен плод“ и 

„Целодневна организация на обучението в училище“, „Без свободен час“   

 През  последните  2 години от училище са отпаднали 12  ученици. Съответно през 2019-2020г.г.  - 5 ученици и 

през 2020/2021г. – 7 ученици. 

Педагогическият екип непрекъснато повишава своята квалификация и използва съвременни техники и иновации в 

обучението с цел повишаване качеството на учебния процес и по- добри резултати в обучението.Предприема 

адекватни и ефективни мерки за предотвратяване на ранното отпадане на ученици от училище. 

 

 

 

 



 

 

Причини за отпадане: 

 
 

1.Социално-икономически причини 

-ниски доходи, безработица, грижа за по- малки деца в семейството 

 

2.Етнически предразсъдъци: 

-ранни бракове 

-нисък социален статус 

-липса на мотивация за учене 

 

3.Миграционни процеси: 

-честа смяна на местоживеене във връзка с определен поминък или икономически причини   

 

 

4.Здравословни причини: 

-наличие на деца със СОП 

-пандемия Ковид 19 

-хронични  заболявания 

 

 

 

 

ІІ.  Цели 

 
   1.Намаляване  броя на застрашените от отпадане ученици , чрез съставяне и реализиране на превантивни 

дейности 

          2. Повишаване  успеха и резултатите от НВО и ДЗИ 

          3.Намаляване  проявите  на  агресия и противообществени прояви 

          4. Повишаване  на личните  качества и постижения 

          5.Овластяване  на  родителите в дейностите на училището 



          6. Превенция на ранните бракове 

          7. 100% продължаване на обучението след седми клас. 

 

 

            

ІІІ. Целева  група 

 
    Програмата обхваща идентифицирани ученици в риск от ранно отпадане от системата на училищното 

образование във възрастов период  1 – 12 клас. 

 

 

         

 

 

ІV. Дейности  : 

 

     Дейности     Задачи 

 

    Срок Отговорник Очаквани резултати 

 РАННО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ В РИСК 
    

 

1. Изготвяне на индивидуална оценка на 

всеки ученик 

 

Подготвяне и 

провеждане на анкетна 

карта 

 

 

Октомври 

2021г. 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

Идентифициране на 

учениците в риск от 

отпадане 

2. Създаване на регистър на 

застрашените от отпадане ученици 

 

 

 

Изготвяне на регистър 

на идентифицираните 

ученици  и  техните 

профили 

       

 

 Октомври        

2021г. 

 

 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

 

Подобряване на 

организацията за работа 

с ученици в риск 

 

 



3 
 

Механизъм 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 ( Механизъм за обхват) ПМС № 100 от 
8 юни 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 82/18.10.2019 
г. (ПМС № 259/14.10.2019) 
Осъществява се сътрудничество между 
различните институции (ДСП, МВР, общински 
администрации, областна администрация) за 
прилагането на мерки за идентифициране на 
децата извън образователната система, 
тяхното обхващане и включване в образование 
и за предотвратяване на отпадането. 

Междуинстуционна 

платформа“Посещаемо и безопасно 

училище„-ОРАК 

Изготвяне на  графици за 
обход. 

 

 
 Създаване на организация 
за своевременно посещение 
по домовете на 
отсъстващите по 
неуважителни причини деца 
и ученици и за 
осъществяване на другите 
дейности по чл. 3а, като при 
необходимост ангажират 
местни доставчици на 
социални услуги, когато се 
налага отправят искане до 
началника на РУО за 
осигуряване на 
представителите на другите 
институции от екипа за 
обхват. 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Екипи за обхват 

Класни р-ли 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Връщане на 

ученици,които са 

отпаднали през 

предходната година и 

незаписали се в първи 

клас деца. 

4.Срещи с родители за преодоляване на 

опасността от ранно отпадане от 

училище 

Запознаване на 

родителите с 

последствията от 

ранното отпадане от 

училище 

 

Октомври 

2021г. 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

Родители 

Развитие на силните 

страни на личността и 

по-добра интеграция в 

образованието 

5.Създаване на подкрепяща среда за 

всеки ученик от групата 

Насочване на учениците 

към занимания, 

съобразени с техните 

интереси и потребности 

Октомври 

2021г. 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

Родители 

Подобряване 

комуникацията между 

родители, учители и 

ученици 



6.Сформиране на екип за работа със 

застрашени от ранно отпадане ученици 

воден от медиатор. 

 

 

 
 
 Планиране на  посещения 
по домовете на децата и 
учениците, които подлежат 
на задължително 
предучилищно и училищно 
образование и са отпаднали 
или са в риск от отпадане с 
цел записването им в 
училище или в детска 
градина или преодоляването 
на риска от отпадане и 
редовна посещаемост 

 

 Октомври 

2021г. 

Екип за работа с 

ученици, 

застрашени от 

ранно отпадане 

от училище 

Включване на 

учениците в групи за 

развитие на 

комуникативните им 

способности и по-добра 

социализация в училище 

Предотвратяване  н   причините за 

 

1.Социално – икономически причини: 

отпадането  на  деца  от  

 

 

училище. 

 

       

1.1 Организиране на Коледна 

благотворителна кампания 

1.2 Изработване на мартеници 

1.3 Великденска украса 

Коледен базар и коледна 

украса 

Декември 

2021г. 

Март  

Април 

2022г. 

Ученически съвет Подпомагане на ученици 

в неравностойно 

положение 

2.Етнически причини  

 

 

   

2.1 Беседа на тема ,,Ранни полови 

връзки, ранна бременност , рискове и 

предпазване“ 

Изготвяне на материали 

и презентации по темата 

Януари 

2022г. 

Мед.лице Намаляване броя на 

учениците от тази 

рискова група 

2.2 Дискусия на тема ,,Вълшебната сила 

на изкуството“ 

Творческо 

сътрудничество с 

културните институции 

в града/читалище, 

музей,библиотека/ 

Ноември 

2021г. 

Учителите по 

история, 

литература, 

изкуства и  

музика 

Мотивиране на 

учениците за 

продължаващо обучение 



 

 

3. Образователни причини   .   

3.1  Включване на учениците в 

развлекателни игри и спортни 

мероприятия 

 

Организиране и 

провеждане на 

развлекателни игри и 

спортни състезания 

 

 

Март 

2022г. 

 

Преподавателите 

по изкуствата и 

спорта 

Класните 

ръководители 

Мотивация на 

учениците с проблеми 

3.2 Инициатива   ,,Книгата- прозорец 

към света“ 

Организиране и 

провеждане на среща с 

деец на културата , 

писател 

 

 

 Февруари  

2022г. 

Преподавателите 

по литература 

Повишаване на общата 

култура на учениците и 

засилване на интереса 

им към четенето 

3.3Беседа на тема ,,Животът е 

безценен!Не го заменяй за дрога!“ 

Организиране и 

провеждане на беседа за 

вредата от наркотиците 

 

 

Май  

2022г. 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

Намаляване броя на 

учениците, посягащи 

към наркотици 

Мотивиране на учениците     

1.Сформиране на групи по интереси Работа за развитие на 

индивидуалността и 

личността на всеки 

ученик 

 

Октомври 

2021г. 

Преподавателите 

по различни 

предмети 

По-добра социализация 

в училищния живот 

2. Консултиране на ученици , 

застрашени от ранно отпадане от 

училище 

Ефективен диалог 

между училището и  

семейството за 

приобщаване на 

застрашените от 

отпадане ученици  

Постоянен 

2021/2022г

. 

Всички учители Повишаване на 

информираността на 

родителите за 

развитието на ученика 

през цялата година 



3.Изготвяне на празнични украси в 

училище 

Подготовка и 

украсяване научилището 

Септември 

Декември 

Април 

Май  

Ученически съвет Повишаване на 

уменията за работа в 

групи и социални 

умения за общуване 

4.Включванена учениците в училищни 

кампании за Деня на Земята, Деня на 

самоуправлението, Ден против тормоза и 

насилието в училище 

Организиране и 

провеждане на беседа с 

родители с различни 

професии 

Февруари 

Април 

Май 

2022г. 

Ученически съвет Информиране и 

консултиране на 

учениците в техния 

избор на образование и 

осъществяване на връзка 

между училището и 

пазара на труда. 

5.Активиране на ученическото 

самоуправление чрез включване на 

повече ученици в проекти. 

Повишаване интереса и 

мотивацията на 

учениците. 

постоянен Ученици и 

учители 

Самоувереност и 

отговорност към 

училищната общност. 

6.Популяризиране на добрите 

постижения на учениците 

Своевременно обявяване 

в сайта и ФБ на 

училището. 

 Администратор Повишаване интереса и 

авторитета на 

училището. 

 

 

Програмата работи в три основни направления: 
 

1.Превенция на преждевременното напускане на училище: 

-анализ на причините 

-рискови фактори 

-мерки и действия 
 

 

2.Интервенция срещу преждевременното напускане: 

-повишено участие на родителите 

-групово и индивидуално наставничество 

-кариерно ориентиране 
 

 

 



3.Компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училище: 

-участие на отпадналите ученици в курсове за ограмотяване 

-завръщане на преждевременно напусналите в училище чрез индивидуална или самостоятелна форма на обучение 

-учене в клубове 

-обучение по предприемачество 

 

 

 

Очаквани резултати на Програмата за превенция на ранното отпадане от 

училище: 
- Идентифициране и класифициране на учениците в риск от отпадане от училище; 

- Откриване и предотвратяване на причините и навременно въздействие върху факторите,свързани с 

отпадането от училище; 

- Постигане на по-добра интеграция на застрашените от отпадане ученици; 

- Подобряване на комуникацията между учители, родители, ученици; 

- Повишаване на мотивацията на ученици с проблеми; 

- Намаляване броя на извинените и неизвинени отсъствия на учениците; 

- Повишаване интереса към учебния процес и успеха на ученицитев риск от ранно отпадане; 

 

 

Програмата и мерките, които СУ ,, Христо Ботев“ предприема за преодоляване на причините за 

ранно  отпадане от училище са подчинени на националните, областни и общински стратегически 

мерки, като се отчита спецификата на образователната институция и индивидуалните потребности на 

всяко дете. 

 

Дейностите в програмата ще бъдат  съобразени с изискванията за безопасност по време на 

пандемията Covid 19 
 

 

 


