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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за превенция на отпадане на ученици от училище е разработена в
съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените приоритети за
развитие в сферата на образованието.
Тя конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и
компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на училище; на Стратегията за
намаляване дела напреждевременно напусналите образователната система (2013–2020),
приета от Министерскиясъвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 год. и е разработена въз
основа на План на Министерството на образованието и науката за 2016/2017 за изпълнение
на стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система
Програмата представя:
 SWOT анализ на актуалната ситуация
 Дефиниране на дейности, насочени към идентифицираните рискови групи от
ученици, предлагащи промяна в нагласите с цел повишаване мотивацията на
учениците за учене, чрез предлагане на качествено образование – използване на
интерактивни методи на преподаване, повишаване квалификацията на учителите,
превръщане на училището в желана територия - подобряванена МТБ, включване на
учениците в извънкласни форми, проекти и целодневна организация на учебния
процес, приоритети, дефинирани в Стратегията за развитие на училището, Годишен
план на училището и Плана за квалификация на педагогическите кадри;
II.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО
СУ „Виктор Юго“ е училище с дългогодишни традиции и история. Училището обучава
над 1200 ученици; има 90 учители и училищен психолог. Материално – техническата база е
на добро ниво, а кадрите се квалифицират ежегодно. Ежегодно се изготвя списък с ученици
в риск с цел превенция отпадането на ученици от образователната система. Също така в
училището функционират програми „Без свободен час“, „Твоя час“
и др.
Необходимо е да се определят рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане,
както и да се предложат превантивни мерки, насочени към тези групи ученици, както и към
всички ученици. Основните причини за преждевременното напускане на училище могат да
бъдат класифицирани в няколко категории:
1.Икономически - безработицата, ниските доходи и бедността;
2.Социални, семейни – родителска незаинтересованост, конфликти, напрежение и
кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, разводи и др.
3.Свързани със здравния статус –приобщаване на децата със специални
образователни потребности.
Настоящият документ е в съответствие и с Програмата за приобщаване и предоставяне на
равни възможности на ученици от уязвими групи.
ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Да се запази ниското ниво на риск от ранно отпадане на ученици от системата за
образование;
2. Да се създаде позитивна среда и психоклимат, предразполагащ здравословното
емоционално, професионално и личностово развитие на учениците.
3. Да се създадат дейности и мероприятия, създаващи предпоставки училището да е
желана територия.
IV.КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Училището прилага следните мерки за превенция на ранното напускане на системата, като
сред тях са:
 Извънкласни дейности и извънучилищни дейности;
 Целодневна организация на обучението за ученици от 1 до 4 клас
 Осигуряване на безплатна закуска за ученици от І-ІV клас и безплатен обяд за
ученици в икономическо затруднение от I- XII клас
 Провеждане на ефективни консултации по учебните предмети
 Системни разговори с родители и ученици
 Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната
общност
 Отбелязване на различни празници
 Обсъждане на темата за мотивацията да се посещава училище в часа на класа чрез
различни интерактивни методи.
 Проследяване броя на извинени и неизвинени отсъствия с цел ранно
идентифициране на деца в риск от отпадане
 Подкрепа от страна на училищните психолози

Този тип превенция има място и през тази учебна година, като ще бъдат включени и :
 Ден на самоуправлението/09.05/ „Връстници обучават връстници“
 Създаване на различни клубове по интереси по проект „Твоят час“
 Провеждане на различни семинари и интерактивни занимания с училищния
психолог;
 При необходимост провеждане на индивидуални консултации с ученици в
идентифициран риск от отпадане, с техните родители и изготвяне на индивидуален
план за задържане в училище.
 Работа с родители
V.План за работа по превенция и интервенция на ранното отпадане на ученици от
училище:
 Работа с институции

Дейности

Отговорник

Срок за
изпълнение
постоянен

Индикатори

Разработване и реализиране
на мерки за
проследяване на
преместването и
отсъствията на
учениците/ежемесечни
справки, писма/

Училищно
ръководство

Бр.отсъствия
Бр.преместени
ученици

Иницииране на
информационна кампания
за намаляване на риска от
преждевременно
напускане на училище чрез
изработване на табла и
брошури

Класни
ръководители,
училищен
психолог

постоянен

Брой табла
Брой брошури

Повишаване
интереса на учениците към
работата в екип чрез
участие в училищни
кампании. Отбелязване на:
Световния ден на водата,
Денят на Земята,
Състезания,
Ден на самоуправлението,
Ден против насилието
Ден на инвалида
и др.
Планиране и
осъществяване на контрол
за редовно вписване на
отсъствията на учениците
в ЗУД и подаване на
данните към Регистъра за
движение на учениците
Планиране и осъществяване
на контрол върху
спазването на задълженията

Класни
ръководители ;
Училищен
психолог

постоянен

Брой проведени
кампании
Брой участвали
деца

Училищно
ръководство

постоянен

Брой извършени
проверки

Училищно
ръководство

постоянен

Брой извършени
проверки
Брой проверени

на класните
ръководители по чл……
анализ и
оценяване на рисковите
фактори за отпадане на
ученици – ученици със
слаб успех, лоша
дисциплина, отсъствия,
набелязани мерки от кл.рли
Изготвяне на
регистър на ученици,
застрашени от отпадане и
мерки за работа с тях:
-изготвяне на списък
-изготвяне на карта за
всеки ученик
-планиране на работа с
ученика
Работа по
Национални програми и
проекти като мярка за
осигуряване на качествено
образование и превенция
на отпадащите ученици
Организиране на
извънкласни и
извънучилищни дейности групи по спорт, вокални
групи, литературно студио,
групи по народни танци,
клубове по интереси, групи
за развитие на различни
умения, професионално
ориентиране и др.

обекти

Класни
ръководители
Училищен
психолог

постоянен

Изготвен бр.
регистър
Бр. карти

Училищно
ръководство

постоянен

Брой НП
Брой проекти

Ръководителите
на
групите;
училищен
психилог

постоянен

Брой обхванати
ученици

Този документ е отворен и при промяна на нормативната уредба или предложения от
страна на педагогическия персонал може да бъде изменян и допълван.

