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Програмата е разработена на основание чл. 263, ал.1, т. 8 от ЗПУО и е 

приета на съвет с протокол № …….., утвърдена със Заповед №  



I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Настоящата програма е разработена в съответствие с рамкови европейски 

и национални документи и определените приоритети за развитие в сферата 

на средното образование. Тя конкретизира ключовите мерки в политиката 

за превенция на ранното напускане на училище, за да може всеки ученик 

да получи възможност за добър старт в живота. Приоритетен в нея е 

гъвкавият и новаторски подход за преодоляване на различията между 

учениците и възприемането им като източник на многообразие и 

богатство. Програмата се основава на принципа, че в образователния 

процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, 

етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, 

обществено положение, увреждане или друг статус.  

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

1. Създаване на подкрепяща среда за всички ученици в училище.  

2. Изграждане на мотивация за посещение на училище, участие в живота 

на училищната общност и ограничаване броя на отсъствията по 

неуважителни причини.  

3. Изграждане на учениците като свободни и морални личности, способни 

да живеят и работят и заедно, да общуват помежду си, да поемат свои 

отговорности в демократично гражданско общество.  

4. Създаване на добро партньорство и сътрудничество между участниците 

в образователно-възпитателния процес: учител – ученик – родител при 

преодоляване на съществуващи проблеми при:  

- ученици с ниски образователни постижения;  

- ученици, застрашени от отпадане по семейни, социални, здравословни и 

други причини.  

5. Утвърждаване екипен модел на работа класен ръководител – учители – 

училищен психолог, педагогически съветник чрез планирана обща 

подкрепа.  

С изпълнението на целите на програмата се очаква да бъдат 

постигнати следните резултати:  

приложен единен комплекс от политики, планове и мерки на училищно 

ниво, съответстващи на националните и основаващи се на системно 

наблюдение, анализ, оценка, редовна отчетност и прозрачност, от които да  



произтичат коригиращи действия, развиване на ресурси и насочване на 

въздействието съобразно установените потребности;  

задържане на нивото на отпаднали ученици от училището чрез редовното  

посещаване.  

Постигането на определените цели и очакваните резултати ще бъде 

наблюдавано и измерено чрез количествените индикатори към всяка 

конкретна мярка.  

III. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА  

Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и 

педагогически проблем. Причините за това са комплексни. Корените на 

това явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в 

мотивацията на учениците за учебен труд, в неосъзнатия стремеж за 

личностна реализация в училищната среда, а от друга, в педагогическата 

колегия.  

Идентифицираме следните причини за отпадането на ученици: 

Образователни  

- трудна адаптация към изискванията в училище;  

- липса на интерес към учебния процес и нежелание да се посещава 

училище;  

- затруднения при усвояване на учебнто съдържание и слаби резултати;  

- учениците от XII клас обикновено през II учебен срок поставят акцент в 

подготовката си върху кандидатстудентски изпити, като се включват в 

курсове и уроци, което води до допускане на повече отсъствия.  

- проблемна семейна среда;  

- негативни прояви по отношение на дисциплина при междуличностно 

общуване между учениците;  

 

Социално – икономически  

- Безработицата-ниските доходи и бедността поставят много деца в 

затруднени условия, което води до използване на учениците като трудов 

ресурс за подпомагане на семейния бюджет и необходимост от започване 

на работа в учебно време;  

- Проблемна семейна среда. (Родителска незаинтересованост, конфликти, 

напрежение и кризи в семейството)  

- Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването.  

 

Психологически  

- агресивност, конфликти със съученици и учители;  

- неувереност, занижена самооценка и липса на умения за вземане на 

решения;  
 



 

- Негативно влияние на средата - на улицата/приятелския кръг.  

 

В края на учебната 2022/2023 се направи анализ и оценка на риска от 

отпадане на ученици от училището. Беше установено, че няма 

преждевременно напуснали.  

 
SWOT АНАЛИЗ  

Силни страни:  

- Квалифицирани учители;  

- Добра ефективност на взаимодействието:„училище–родителска 

общност”;  

- Участие на учениците в дейностите на групите за занимания по интереси 

и други проекти.  

- Възможности за личностни изяви на учениците в организирани от 

различни институции и Ученическия съвет инициативи, състезания и 

мероприятия;  

- Много добра материална база ;  

- Комуникация на учениците с партниращи организации от бизнеса и 

участието им в съвместни инициативи.  

 

Слаби страни:  

- Липса на гъвкавост и желание за промяна от страна на учители за 

оказване на подкрепа при възникване на проблема;  

- Липса на регистър на ученици, застрашени от отпадане;  

- Недостатъчно участие на Ученическия съвет при създаване на 

подкрепяща среда за ученици, застрашени от отпадане;  

- Относително голям брой отсъствия по уважителни и неуважителни 

причини.  

 

Основните причини за направените отсъствия са:  

- Заниженият родителски контрол към осигуряване на присъствие на  

 

учениците в присъствена форма и по време на ОРЕС  

- Продължително отсъствие от училище  

- Проблемна семейна среда  

- Трудна адаптация към изискванията в училище.  

- Закъсненията и бягствата от час  

 

IV. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 5  

 



1.Своевременно идентифициране на причините за изоставане в 

усвояването на учебното съдържание и застрашеност от отпадане ("ранен 

учебен неуспех").  

1.1. Изготвяне на ежемесечни справки и анализи от класните ръководители 

за броя на отсъствията и причините, поради които учениците отсъстват.  

1.2. Изработване и ежегодно актуализиране на регистър на застрашените 

от отпадане ученици.  

1.3. Анализ на постиженията на застрашените от отпадане ученици и  

осъществяване на педагогическа подкрепа от страна на учителите и 

училищното ръководство.  

1.3.1. Разработване на програми за преодоляване на обучителни 

затруднения по съответните предмети.  

1.3.2. Провеждане на задължителна допълнителна индивидуална и групова 

работа по съответните предмети, предоставяща възможности за 

индивидуален темп при усвояване на учебното съдържание от 

застрашените от отпадане ученици.  

2. Включване на застрашените от отпадане ученици в занимания по 

интереси.  

3. Осигуряване на публични изяви на учениците с изявени дарби.  

4. Осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на 

застрашените от отпадане ученици.  

5. Засилване на контрола върху отсъствията и своевременно информиране 

на родителите.  

6. Привличане на родители и ангажирането им с училищния живот, 

създаване на постоянна активна връзка: училищна общност – родителска 

общност.  

7. Изграждане на доверие чрез подхода „Връстници помагат на връстници“ 

с цел мотивиране на ученици със слаб успех, безпричинни отсъствия, 

агресивно поведение и др. за постигане на по – високи резултати в 

образователно-възпитателния процес.  

8. Организиране на срещи с работодатели с цел мотивиране на учениците 

да посещават училище и да усвояват учебното съдържание, като условия за 

бъдеща реализация.  

9. Професионално ориентиране на учениците, съобразно техните интереси 

и възможности:  

9.1 Провеждане на работни срещи на учениците с педагогически и други 

специалисти, организирани от Кариерния център при гимназията.  

9.2 Осигуряване на възможности за индивидуално професионално 

консултиране и ориентиране на ученици и родители.  

10. Инициативи на Ученическия съвет за подкрепа на учениците в риск от 

напускане:  

10.1 Разработване на мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане 

чрез различни форми на самоуправление, инициирани от Ученическия 

съвет. 
 



10.2 Планиране на дейности за подкрепа на учениците в риск от напускане 

чрез ученическо самоуправление:  

- Ученическият съвет проучва, обменя и популяризира мненията и идеите 

на учениците с цел всички заедно да превърнат училището в желана 

територия.  

- Ученическият съвет привлича ученици, които да развият своя потенциал 

и да се включат активно в училищния живот.  

11. Разработване и прилагане на мерки за подкрепа на учениците в риск от 

напускане с участието на представители на родителската общност, 

местната власт и гражданския сектор.  

12. Разработване на механизъм за реинтеграция при отпаднали от 

училището ученици.  

13. Осъществяване на контрол на редовното и точно отразяване и нанасяне 

на отсъствията на учениците в училищната документация.  

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Програмата има отворен характер и подлежи на актуализация.  


