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1. Въведение 

Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, 

интервенция и компенсиране на отпадането и  преждевременното напускане на училище 

на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013– 2020), приета от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 год.   

С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на политики и мерки за 

постигане на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията, както и с целите 

на Програмата, разработена от РУО София област и определените приоритети на 

областно ниво.   

Младите хора, които напускат училище са от различен произход. 

Преждевременното напускане на училище обикновено е резултат на постепенен процес 

на увеличаване на неприсъствието поради лични, социални, икономически, географски, 

образователни или семейни причини. Тези причини могат да бъдат външни или 

вътрешни за училищните процеси и практика и обикновено са строго индивидуални. За 

много от младите хора недоволството е резултат на различни причини като тормоз, слаби 

учебни резултати, недобри отношения с учителите, липса на мотивация или „попадане в 

лоша компания, докато други напускат, защото са изправени пред лични или семейни 

проблеми като злоупотреба с наркотични вещества или липса на дом. Но значителна част 

от проблема може да се припише на липсата на подкрепа и насоки, загубата на интерес 

към учебната програма на основното и средното образование, които често не предлагат 

достатъчно възможности за разнообразни курсове, алтернативни методи на преподаване, 

практически възможности за учене и достатъчно гъвкавост. 

Преждевременното напускане на училище е комплексно явление, което оказва 

сериозно влияние 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 една страна в средносрочен и 

дългосрочен план. 

Преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на 

всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и 

професионалното развитие на децата и младите хора в България. Необходими са 

широкообхватни политики и мерки, насочени към осигуряване на успешен преход между 

различните степени на образование, гъвкави и успешни възможности за преждевременно 

напусналите да продължат обучението си с цел придобиване на ключови 

компетентности, разнообразни форми на обучение, признаване и валидиране на 

резултати от неформално обучение и информално учене. 

Kато „преждевременно напуснали образователната система” се определят лицата между 

18 и 24 години, завършили едва основно образование или по-ниска образователна степен, 

и които вече не участват в никаква форма на образование или обучение.  

За целите на стратегията „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. 

 

2. Анализ на причините за увеличаване отсъствието на учениците 

от учебните часове 
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В ПГ „Велизар Пеев” се обучават ученици от гр. Своге и общината. В началото на 

учебната 2018/2019г. броят на учениците е 458 в дневна форма, 18 – в задочна, 12 – 

самостоятелна форма на обучение. 

През изминалата учебна година най-много са отсъствията в паралелките от XII клас 

и най-малко в паралелките от VIII клас.  

Съществува тенденция за увеличаване броя на отсъствията на учениците през 

последните години. Причините за това могат да се обобщят в следните групи:  

 Управленско-административни 

 Икономически – ниски доходи на населението, безработни родители, спад в 

жизненото равнище, оскъпяване на транспорта;  

 Социални – родителска незаинтересованост и липса на контрол, отрицателно 

въздействие на средата, лоши битови условия, проблемни семейства, 

разведени родители; безконтролкно раздаване на извинителни медицински 

бележки от личните лекари; 

 Педагогически – липса на създадени навици за посещение на училище и 

учене, трудности в усвояването на учебния материал, сложност на учебното 

съдържание, слабости в методиката на обучение, липса на интерес към някои 

предмети, умора в края на учебния ден;  

 Психологически – липса на мотивация и перспектива, стеснителност, 

агресивност, неразбиране и конфликти със съученици и учители;  

 Етнокултурни – свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните 

социални групи и етнически общности. 

През изминалите години педагогическият персонал на ПГ изпълнява следните мерки 

за справяне с проблема:  

1. Провежда периодични родителски срещи за информиране на родителите. 

2. Класните ръководители налагат наказания по чл. 97, ал.1, т.1 от Правилника за 

дейността на училището, на учениците направили неизвинени отсъствия.  

3. Класните ръководители изпращат уведомителни писма до родителите и Дирекция 

„Социално подпомагане” за направените отсъствия.  

4. Педагогическият съветник работи с наказаните ученици.  

5. Съвместна работа с МКБППМН, ДПС, Агенция за закрила на детето, Център за 

обществена подкрепа.  

6. Работа по мярка „Без свободен час”.  

7. Участие на учениците в извънкласни дейности 

Недостатъчно ефективно се използва потенциалът на учителите, педагогическите 

съветници и училищните психолози при оказването на психолого-педагогическа 

подкрепа в превенцията за напускане на училище. 

Кариерното ориентиране и консултиране съдействат за информиран избор на 

образователен и професионален път от семейството и детето, засилват мотивацията за 

оставане в училище и придобиване на образователна степен. 

 От изключителна важност е повишаването на информираността и 

чувствителността на родителите и учениците към задължителния характер на 

образованието чрез: прилагане на контролните функции на общините върху 

посещаването на  училище от деца в задължителна училищна възраст; осигуряването на 

допълнителни образователни възможности за ученици, застрашени от отпадане; контрол 
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върху изпълнението на задълженията на педагогическите екипи за непрекъснат контакт 

и информиране на родителите за развитието на детето и ученика; координация и 

сътрудничество с дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, 

повишаване активността на училищните настоятелства. 

Осигуряването на достъпна среда и подходящи условия за обучение, пряко 

кореспондира с целите за намаляване дела на преждевременно напусналите. 

По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез мултимедийното му 

представяне – електронни уроци, тестове, задачи с елементи на игра и др. 

Осигуряването с хардуер и софтуер за използване на ИТ не само в обучителния 

процес, но и извън часовете за децата, които нямат компютър в къщи. 

Информационни кампании сред родителите с привличането на образовани и 

реализирани в професията хора от общността. 

3. Цели:  

 
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 посещение на училище като се намали делът на 

отсъствията по уважителни и неуважителни причини.  

4. Създаване на положителни нагласи към учебния процес.  

5. Изграждане на нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и 

подготовка на децата и учениците за живот в приобщаващо общество.  

6. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху участието 

на децата и учениците в дейността на училището.  

7. Осъществяване на сътрудничество между всички участници в процеса на 

приобщаващото образование – детската градина/училището, детето/ученика, 

семейството и общността.  

8. Да се повиши ефективността на педагогическото въздействие чрез използване на 

разнообразен педагогически инструментариум.  

9. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и 

стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, съобразени с възрастовите и 

социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага 

усвоените компетентности на практика 

Мерки за превенция и за намаляване на преждевременното напускане на училище 

са и прилагането на различните форми на обучение – самостоятелна, индивидуална, 

вечерна, задочна. Разработват се и се прилагат програми за придобиване на ключови 

компетентности. 

Училището прилага мерки за превенция и преодоляване на отсъствията и на 

ранното напускане на системата като: изготвяне на стратегия, план за действие в 

зависимост от конкретните условия и отделния случай на всеки ученик; ефективно 

провеждане на консултациите и допълнителните занимания с децата и учениците, 

информиране на дирекция „Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече от 

пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец; своевременно информиране на 

родителите за отсъствията и за успеха на учениците и провеждане на съвместни дейности 

с родителите; активизиране на ученическото самоуправление и включване на учениците 

в занимания по интереси и др. 
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Предлагането и осигуряването на възможности за придобиване на професионална 

квалификация в училищната система ограничава риска от преждевременно напускане на 

училище, особено за учениците с ниски образователни резултати в основната степен на 

образование. Усилията в тази посока следва да бъдат насочени към: 

 обвързване на преподаваните професии с пазара на труда и с тенденциите за 

развитието му в региона; 

 разработване на учебни планове за придобиване на квалификация по част от 

професия 

 съобразно възрастовите особености на учениците в задължителна училищна 

възраст; 

 партньорство между бизнеса и професионалното образование; 

 подобряване качеството на практическото обучение в професионалното 

образование. 

За осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията на децата и учениците е необходима и 

допълнителна подкрепа. Конкретните мерки в тази насока включват: 

 назначаване на педагогически съветници и/или психолози и/или ресурсни 

учители в училищата; 

 създаване на екипи, които да работят съвместно с родителите, органите за закрила 

правата на детето и органите за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните; 

След идентифициране на децата и учениците, застрашени от преждевременно 

напускане на училище и причините за това, следва да се прилагат конкретни мерки за 

всеки застрашен, като: 

 работа със семейството му; 

 насочване за работа с психолог, педагогически съветник или социален работник; 

 допълнителни занимания/консултации, насочване към дейности по интереси; 

 мотивиране за продължаване на образованието в следваща степен или за 

придобиване на професионална квалификация. 

Заниманията по интереси имат доказан ефект като средство за повишаване 

удовлетвореността на децата и учениците от живота и ограничаване на 

преждевременното напускане на училище. Те осмислят свободното време на учениците 

чрез изява в предпочитана дейност, приобщават и мотивират, включително деца и 

ученици с идентифицирани потребности от специфична подкрепа, деца и ученици в риск 

от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие. Тези занимания повишават 

мотивацията за участие в образователния процес и допринасят за развиване на знания, 

умения и компетентности. 

Една от основните причини за преждевременното напускане на училище е 

липсата на финансови средства на семейството за осигуряване на редовното присъствие 

и активното участие на децата и учениците в образователния процес. Финансовата 

подкрепа може да включва: 

 частично или пълно заплащане на таксите от общината  за децата от семейства с 

ниски доходи; 
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 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. 

Създаването на подходящи условия за реинтегриране в образователната система 

включва: 

 завръщане на преждевременно напусналите училище към формалната система на 

образование и обучение чрез използването на различни форми на обучение: 

дистанционна, вечерна, задочна, кореспондентска; 

 участие на преждевременно напусналите училище в курсове за ограмотяване, 

допринасящи за социална интеграция и включване в пазара на труда; 

 създаване на възможности за самостоятелно учене с цел признаване на резултати; 

 увеличаване на възможностите за учене на работното място, с акцент върху 

разкриването на повече места за стажуване и чиракуване и мотивиране на местния 

бизнес за приемане на стажанти; 

 изграждане на система за валидиране на компетентности, придобити чрез  

неформално обучение и/или информално учене, което ще включва  

регламентиране на процедурите за валидиране на компетентности, както и на 

пътеки за придобиване на професионална квалификация; 

 изграждане на система за признаване и валидиране на компетентности, 

придобити в процес на неформално образование и/или самостоятелно учене. 

 

4. План за изпълнение на програмата 

 

Дейности Описание на дейността 
Срок на 

изпълнение 
Отговорници 

Актуализиране на 

училищната програма за 

намаляване дела на 

преждевременно 

напусналите училище. 

Актуализиране на 

училищната програма 
м.септември 

Училищно 

ръководство 

Представяне в РУО на 

отчетанализ за резултатите 

от изпълнението на 

програмата в училището 

Анализ и оценка на 

изпълнението на 

Училищната програма, 

отчитане на резултатите от 

дейностите по првенция 

чрез сравняване по 

предварително определени 

в програмата показатели 

за последната година като 

например: Брой на 

отпадналите ученици; 

Брой на отсъствията по 

уважителни и 

неуважителни причини; 

работа на класните 

ръководители и 

За първи срок 

на2018/2019 – 

януари 2018 

год. и 

цялостно в 

края на втори 

срок на 

2018/2019 г. 

Училищно 

ръководство 
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преподавателите по 

предметите .  

Набелязване на мерки за 
следващата учебна 
година.  
 

Проследяване на 
преместването и 
отсъствията на децата и 
учениците  
 

Изготвяне на доклади на 
класните ръководители, 
които се обобщават от 
зам-.директор по УД.  
 

. 

Край на 
I-ви срок  
Край на 
учебна 
година  

  

 

Класни 
ръководители,  
зам.-директор УД 

Контрол за редовно и 
точно вписване на 
отсъствията на учениците 
в училищната 
документация  
 

Проверки в часовете на 
реалния брой ученици и 
отсъстващите  
 

Постоянен 
Директор, зам.-
директор УД  
 

Контрол върху спазването 
на задълженията на 
класните  
ръководители да 
анализират и оценяват 
рисковите фактори за 
отпадане от училище 
върху учениците от 
паралелката, в т.ч.  
обучителни трудности и слаб 

успех, да предприемат 

адекватни превантивни и 

корективни мерки за 

справяне с тях, да 

анаризират и отчитат 

резултатите от прилагането 

им и при необходимост да 

набелязват други мерки.  

Проверка на работата на 
класните ръководители  
 

Постоянен 
Директор, зам.-
директор УД  
 

Контрол относно 
изпращане на 
уведомителни писма 
до дирекция 
„Социално 
подпомагане” за 
учениците, 
допуснали повече от 
пет отсъствия по 
неуважителни 
причини в рамките 
на един месец;  

  

 
 

Проверка на работата на 
класните ръководители  
 

Постоянен 
Директор, зам.-
директор УД  
 

Анализ на предприетите 
мерки от страна на 

Попълване на таблица по 
образец с предприетите 
мерки.  

Край на I-ви 
срок  

Класни 
ръководители  
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класните ръководители и 
ефективността им.  
 

 Край на 

учебна 

година  

Контрол от директора и 
зам.-директора УД на 
проблемните класове с цел 
намаляване на отсъствията 
при прилагане на мярка 
(отстраняване от час)  
 

Посещения от директора 
и зам.-директора УД на 
проблемните класове.  
 

Постоянен 
Директор, зам.-
директор УД  
 

Идентифициране на 
застрашените от отпадане 
ученици заради 
„непосещаване на 
училище“ или 
„проблемно поведение“:  
 

Изпълнение на 
Процедура по 
преодоляване на 
отпадане на ученици 
заради „непосещаване 
на училище“ или 
„проблемно 
поведение“:  
9.1. Проучване и 
определяне на 
учениците в риск от 
отпадане от училище.  
9.2. Доклад до директора 
за информиране за 
рисковите ученици и 
предложение за 
сформиране на екип.  
9.3. Сформиране на 
екипи за работа с 
ученици в риск. Избира 
се екип за работа за 
всеки ученик в риск, 
включващ класен 
ръководител, учител-
наставник, други 
учители, които се 
ползват с доверието на 
ученика. Директорът 
издава заповед за 
сформиране, дейности и 
срок на работа на 
екипите.  
9.4.Изискване на 
писмено информирано 
съгласие от 
родителя/представителя 
на ученика/лицето, 
което полага грижи 
(образец З)  
9.5. Изготвяне на 

индивидуална оценъчна 

Постоянен 

Класните 
ръководители, 
зам.-директор УД,  
Директор,  
Екип за работа на 

ученик в риск от 

отпадане  
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карта за 

идентифицираните  

ученици. (по образец А)  
9.6. Изготвяне и работа 
по индивидуални 
програми.  
Извършва се 
индивидуална оценка на 
ученика в риск и се 
набелязват 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. Вписва 
постигнатите резултати 
към всяка цел.  
Учителят-наставник 
подпомага 
социализацията на 
ученика като в 
сътрудничество с 
класния ръководител 
подпомага развитието на 
интересите на ученика в 
риск. Класният 
ръководител и 
наставникът се стремят 
към привличане на 
родителите като 
партньори и 
съмишленици.  
9.6.1. Изготвяне на 
индивидуален план (по 
образец Б) за работа с 
ученика в „риск от 
отпадане“, заверен от 
Директора.  
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9.6.2. Предприемане на 

мерки -провеждане на 

допълнителни занимания, 

извънкласни дейности.  

9.6.3. Попълване на 
данни за предприетите 
конкретни мерки и 
резултатите от тях в 
таблица (по образец В-
класен ръководител, по 
образец В-1 – учител-
наставник).  
9.7. Изготвяне на 
заключителен Доклад до 
Директора за 
реализираните мерки от 
екипа, постигнатите 
цели и изпълнените 
задачи при приключване 
работата на екипа.  
9.8. Докладът и цялата 

документация по 

процедурата се предават 

на зам.-директора. 

10. Своевременно 
идентифициране на 
признаците за изоставане 
в усвояването на 
училищния материал и 
застрашеност от отпадане 
("ранен учебен неуспех").  
 

Изпълнение на 
Процедура по 
преодоляване на „ранен 
учебен неуспех“:  
10.1.Изготвяне на 
индивидуален план (по 
образец Г) за работа с 
ученика в „риск от 
отпадане“, заверен от 
Директора.  
10.2 Изискване на 
писмено информирано 
съгласие от 
родителя/представителя 
на ученика/лицето, 
което полага грижи 
(образец З).  
10.3.Предприемане на 

мерки -провеждане на 

задължителна 

допълнителна 

индивидуална и групова 

работа по съответните 

предмети, предоставяща 

възможности за 

индивидуален темп при 

усвояване  

Постоянен 
Учителите по 
предметите  
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на учебния материал от 
застрашените от 
отпадане ученици.  
10.4.Попълване на данни 
за предприетите мерки и 
резултатите в таблица 
(по образец Д).  
10.5. Изготвяне на 
заключителен Доклад до 
Директора за 
реализираните мерки, 
постигнатите цели и 
изпълнените задачи.  
10.6. При приключване на 

работа по процедурата 

преподавателят предава на 

зам.-директора 

документацията  

(Образец Г, Д, З)  
 

Актуализиране и водене на 
регистър  
 

Води се регистър на 
учениците до 16-
годишна възраст в риск 
от отпадане от училище. 
При настъпили промени 
по време на учебната 
година информацията 
към регистъра се 
допълва и актуализира. 
 

Постоянен 
Зам.-директор УД  
 

Реализиране на обучения и 
семинари, ориентирани 
към потребностите на 
всеки ученик с цел 
превантивна работа за 
отпадане от училище 
 

Организиране на 
обучения и семинари.  
Попълване на данни за 

проведените обучения и 

семинари в таблица (по 

образец Е) от класния 

ръководител.  

Постоянен 
Директор, Зам.-
директор УД,  
МКБППМН  

Провеждане на 
гражданско, здравно, 
екологично и 
инеркултурно образование 
в часа на класа, изнасяне на 
беседи от класните 
ръководители и МКБППМН 
-за стрес, агресия,трафик 
на хора, безопасен 
интернет, опасни игри и 
др. 
 

Организиране и 
провеждане на лекции и 
беседи. Попълване на 
данни за проведените 
беседи по теми в таблица 
(по образец Е) от 
класния ръководител.  
 

Постоянен 
Класни 
ръководители 
 

Осигуряване на публични 
изяви на учениците с 
изявени дарби.  

  

Включване на ученици, 
застрашени от отпадане 

Постоянен 
 Класни 
ръководители 
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 в  училищни 
мероприятия и 
тържества, кампании и 
извънкласни дейности  
 

 

Дейности, свързани с повишаване участието и ангажираността 
на родителите 

 

Популяризиране на 
добри практики за 
включване на 
родителите и 
местната общност 
в мерки за 
предотвратяване 
на 
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  

Информационни 
кампании сред 
родителите с 
привличане на 
образовани и 
реализирани в 
професията хора от 
общността  
 

Включване на 
родителите в 
срещи-разговори в 
Час на класа по 
отношение на 
професионалната 
им реализация.  
 

Постоянен Класни 
ръководители,  
Директор, Зам.-

директор УД  

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  
 

 

 


