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Въведение:  
 
 Програмата за превенция на ранното напускане на училище в ОУ „Васил 
Априлов“ е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи 
и определените приоритети за развитие в сферата на образованието. 
    Програмата акцентира върху: 

1. Мерките, свързани с превенцията на риска от отпадане от училище. 
2. Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни. в едно 

със засилена  
3. Информационна дейност свързана с популяризиране на ползите от 

образованието. 
 

I. Основни принципи  на Училищната програма за превенция на ранното 
напускане на училище са:  

 Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до 
образование; 

 Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието 
дава; 

 В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, 
народност, пол, етническа принадлежност, вероизповедание, обществено 
положение, увреждане или друг статус; 

 Подпомагане емоционалното израстванена на учениците; повишаване на 
социалните им умения, откриване на силните им страни; 

 Стимулуране на учениците да участват активно в образователния процес; 
 

II. Работа със застрашени от отпадане деца. 
 

    1. През учебната 2018/2019 година класните ръководители, педагогическия 
съветник и психолога извършват  диагностика на учениците. Изследват се: 
1. Индивидуалните особеноси и темперамент . 
2. Когнитивни процеси и емоции. 
3. Отношение към учебната дейност, дисциплина и правила. 
4. Интереси. 
5. Самооценка. 
6. Взаимоотношения с родителите и стил на възпитание.  
7. Положение в групата и стил на общуване. 
8. Агресивност. 
9. Тревожност, депресивност. 
 
 На базата на получените резултати и преки наблюдения върху децата се 
обособяват децата, които могат да попаднат или са в рискова група. (Често в нея 
попадат деца на самотни родители, социално слаби семейства, многодетни 
семейства и т.н. Много често неблагоприятният климат в семейството и липсата на 
единни изисквания от страна на родителите са причина за отклонения в поведението 
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на децата. Тези деца имат ниска самооценка, наблюдават се затруднения в 
общуването им с връстници и възрастни, липсва мотивация за учене.) Това налага 
системната и продължителна работа с тях.  
2. Учениците могат да бъдат консултирани както индивидуално, така и групово в 
зависимост от ситуацията и нуждите им. 
3. Провеждане на дискусии и тренинги с цел развитие на детскаталичност.  
Темите са с образователна, превантивна и развиваща детскатабличност 
насоченост:  

 Самооценка и емоционална интелигентност. 

 Общуване без насилие. 

 Работа по проблемите на гражданското и здравно образование на учениците. 

 Социометрия на класа. Повишаване на взаймодействието и сплотяване на 
учениците и формиране на групово единство. 

 Толерантно отношение към различните от нас. 

 Вредата от тютюнопушене, алкохол, наркотици.  

 Справяне с трудностите и. Как да разпознаем суицидните нагласи? 

 Здравословно хранене и спорт. Булимия и анорексия. 

 Безопасно общуване в интернет. 

 Какво да направим, ако сме жертва на кибертормоз. 

 Трафик на хора 
4. Повишаване мотивацията на учениците за учене. Откриване на силнитете 

им  страни. ( Включване в проекти, клубове и извънкласни  дейности.)  
 

III. Мерки за подкрепа на учениците в риск от отпадане: 
 

1. Актуализиране на регистъра със застрсшените от отпадане деца. 
2. Регистърът се води от педагогическия съветник по информация, подадена от 

класните ръководители 
3. Ежедневна работа с децата в посока изграждането на реална самооценка и 

повишане на смочувствието им. Откриването на силните им страни и 
способности. 

4. Проучване интересите  от учениците по отношение на предлаганите в 
училище  извънкласни дейности. 

5. Сформиране на групите по извънкласни дейности. Включване на учениците в 
риск от отпадане в групи по извънкласни дейности.Мотивиране на 
застрашените от отпадане ученици да се вклюват в подготовката на празници, 
конкурси и училищни дейности. 

6. Включване на родителите в училищните дейности с цел изграждане на 
партньорски отношения и сътрудничество. 

7. Взаимодействие на училището с външни институции и организации. 
8. Организиране на благотворителни кампании за подпомагане на застрашени и 

социално слаби деца. 
9. Мерки за повишаване на дисциплината на учениците: 
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- Повишаване на контрола и дежурстата с цел спазване на училищния ред. 
- Навременно информиране на родителите за допуснатите нарушения на 

децата им. Поддържане на постоянна връзка с тях. 
10. Адаптация, оценка и обучение на  учениците със специални образователни 

потребности. 
11. Включване в училищния живот на учениците в риск с подкрепата на 

учажавани от тях личности (наставничество); 
12. Актуализиране състава на Ученическия съвет. Ангажиране на учениците в 

риск от отпадане в определени дейности и кампании с цел повишаване на 
самооценката и мотивацията им. Стимулиране изявата на силните им страни.  

 
IV. Подкрепа на родителите на учениците от рискови групи:  

 
1. Осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на 

застрашените от отпадане ученици.  
(Важно е да се създаде доверителен контаткт между класните ръководители и 
родителите. Така те ще имат реална информация за средата, в която живее 
детето, семейството, ценностите и стилът на възпитание. По този начин 
децата в риск са идентифицирни още в началото на учебната година.). 
2. Засилване на контрола върху отсъствията и своевременно информиране на 

родителите. 
3. Разпределяне на отговорностите и ангажиментите по отношение посещаемостта 

на училище между класните ръководители и родителите. 
4. Въвеждане на алтернативи на традиционната родителска среща. 
5. Организиране на благотворителни кампании и дейности, които да стимулират 

участието на родителите на учениците от рисковите групи. 
6. Повишаване информираността на родителите, относно рисковете и 

последствията от ранното напускане на училище.  
 

V. Съвместни дейности с Второ РУ на МВР – Русе и инспектор ДПС; 
МКБППМН;  ОЗД Русе;  ЦОП;  КСУДС- Русе и др. 

 
 При наличие или индикации за риск от отпадане от училище се търси 
съдействие от различни институции.  
 Съвместната дейност между институциите е най-ефективният начин за подкрепа 
на детето и семейството му.   
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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 
 
 

1. Откриване на застрашените от отпадане ученици. 
       Отг: Класни ръководители 

2.  Обсъждане на всеки случай съвместно с ученика, родителите му, класния 
ръководител, педагогическия съветник, училищното ръководство. 
 

3. Сформиране на екипи за работа с учениците в риск. 
    Отг: Класен ръководител, педагогически съветник, директор 

 
4.  Проучване и обследване на всеки казус. Изготвяне на оценка на риска и план за 

действие.  
     Отг: Класен ръководител, педагогически съветник  

 
5. Създаване и водене на регистър на застрашените от отпадане ученици. 

       Отг: Педагогически съветник 
 

6. Изготвяне на индивидуална програма, съобразена с потребностите на ученика в 
риск от отпадане.  
       Отг: Екипите по Обща подкрепа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


