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ВЪВЕДЕНИЕ. 

  Преждевременното напускане на училище води още и до нарастване на рисковете от 

социално изключване, застрашава сигурността и стабилността на обществото и е 

предпоставка за влошаване качеството на живот на сегашното и следващите поколения.  

 Превенцията и преодоляването на проблема изисква провеждането на интегрирана 

политика и ангажираност на всички заинтересовани страни в училище (директори, 

педагогически и непедагогически екип, ученици, родители) и представители на различни 

институции на общинско, областно и национално ниво.  

Необходими са мерки за осигуряване на: 

✔ успешен преход между различните етапи/степени на образование; 

✔ осигуряване на възможности за реинтегриране на преждевременно напусналите 

образователната система ученици с цел продължаване на своето обучение в 

системата на училищното образование и придобиване на ключови компетентности; 

✔ предлагане на различни форми на обучение от училището;  

✔ постигане на по-добра координация между институциите – училище, община Русе, 

РУО-Русе, ДАЗД, Дирекция „Социално подпомагане”- Русе, Второ РУ на МВР- Русе, 

инспектор ДПС и др.  

 

І. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 Да се създадат условия за повишаване на интереса и мотивацията на учениците в риск за 

активно и системно участие в образователно – възпитателния процес в училище. 

Училищната програма се базира на основните принципи на включващото образование:  

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

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

3. В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, 

пол, етническа принадлежност, вероизповедание, обществено положение, увреждане 

или друг статус; 

4. Повишаване на емоционалните и социални компетентности на учениците, откриване 

на силните им страни; 

5. Стимулиране активното участие на учениците в образователния процес; 

 

ІІ. ПРИЧИНИ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА НА УЧЕНИЦИТЕ. 

1. Икономически: 

● Финансови затруднения на семействата; 

● Вътрешна и външна миграция на семействата; 

● Ранно включване на учениците в различни форми на труд за подпомагане на 

семейството; 

2. Социално-психологически: 

● Незаинтересованост на родителите; 

● Системни кризи и конфликти в семейството; 

● Конфликти с връстници или по-големи ученици (отхвърляне, вербална или 

физическа агресия); 

● Недостатъчно изградени умения за ефективно общуване с учители и 

връстници; 
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● Негативно влияние на приятелския кръг, свързано с прояви на девиантно 

поведение, употреба на наркотици и др. 

3. Психологически: 

● Ниска самооценка на ученика и неувереност, тревожност; 

● Чувство на отхвърленост и/или неприемане от връстници и/или учители; 

● Нарушена концентрация на вниманието; 

4. Образователни: 

● Ниска входяща готовност; 

● Неразбиране на учебното съдържание; 

● Липсата на навици за системна учена дейност; 

● Обучителни затруднения (дисграфия, дискалкулия, дислексия, дисфазия и др.) 

5. Етнокултурни: 

● Специфични особености на част от представителите на определени етнически 

общности, които не свързват житейския успех с по-високото образование и 

професия; 

● Ранно встъпване в брак, ранно родителство и др.; 

6. Причини свързани със здравния статус: 

● Хронично заболяване; 

● Затруднения в моторното и/или езиково развитие; 

● Проблеми свързани с обработката на слухова или визуална информация и др.; 

 

 

III. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ОТ ОТПАДАНЕ УЧЕНИЦИ. 

3.1.  Индикатори за риск от отпадане: 

Индикатор А - посещаемост на учебните занятия. 

Проследява се броят уважителни и неуважителни отсъствия, както и причините за тях. 

Индикатор Б - слаби оценки по учебните предмети. 

Проследява се броят слаби оценки по учебните предмети, както и причините за тях. 

 

3.2. Степени на риск от отпадане. 

 

 ИНДИКАТОРИ  

И ПОКАЗАТЕЛИ 

СТЕПЕН НА РИСК ОТ ОТПАДАНЕ 

минимална умерена висока 

А Посещаемост на 

учебните занятия 

   

 Уважителни и/или 

неуважителни 

отсъствия 

До 10% отсъствия от 

учебните часове по 

един или повече 

предмети 

До 15% отсъствия 

от учебните 

часове по един 

или повече 

предмети 

До 20% отсъствия 

от учебните 

часове по един 

или повече 

предмети 

Б Слаби оценки по 

учебни предмети 

   

 Вътрешно оценяване 2 (две) слаби оценки от 

текущи изпитвания  

по един или повече 

учебни предмети. 

Срочна слаба 

оценка по един 

или повече 

учебни предмети 

Затвърждаване на 

срочна слаба 

оценка от първия 

учебен срок в 
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през първия 

учебен срок. 

периода на 

текущото 

оценяване през 

втория срок. 

 

   След идентифициране на степента на риск от отпадане е необходимо да се анализират 

конкретните причини, които стоят в основата на установения риск за всеки отделен ученик. 

Конкретните причини могат да бъдат предпоставка за оказване на обща и допълнителна 

подкрепа. 

 

IV. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ. 

4.1. Изготвяне на база данни от класните ръководители, в чиито класове има ученици от 

рискови групи. Координиране дейността на класните ръководители, педагогическия 

съветник и училищното ръководство. Педагогическият съветник води регистър на 

учениците в риск от отпадане. 

4.2. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и риска от 

преждевременно напускане на училище. Обсъждане на всеки случай съвместно с ученика, 

родителя или настойника му, класния ръководител, педагогическия съветник и училищното 

ръководство. 

4.3. Идентифициране на причините/фактори, които оказват силно влияние върху отпадането 

от училище. 

- трудности в усвояването на учебния материал; 

- поведенчески проблеми;  

- социално-икономически причини; 

                      Отг: Класен ръководител, педагогически съветник. 

4.4. Изпращане на информация до Дирекция „Социално подпомагане”- Русе за ученици, 

допуснали повече от 5 неуважителни отсъствия в рамките на един месец. 

4.5. Информиране на отдел „Закрила на детето”- Русе, относно родителите, които не могат 

да осигуряват редовно присъствие на ученика в училище. 

4.6. Сформиране на екипи за работа с учениците в риск. Изготвяне на индивидуална 

програма и план за работа с ученика. 

                    Отг.: Екипите за обща или допълнителна  подкрепа за личностно 

развитие.                                                                                                                             

4.7. Включване на учениците в риск от отпадане в проекти, клубове и извънкласни дейности. 

4.8. Включване на учениците в риск от отпадане в дейности и инициативи на Ученическия 

съвет с цел повишаване на социалните им умения и мотивацията за учебна дейност. 

Стимулиране изявата на силните им страни, умения и интереси.  

4.9. Организиране на благотворителни кампании за подпомагане на застрашени и социално 

слаби деца. 

V. КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

РИСКОВИ ГРУПИ:  

1. Засилване на контрола върху отсъствията и своевременно информиране на 

родителите. 

2. Осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на 

застрашените от отпадане ученици. 
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3. Разпределяне на отговорностите и ангажиментите по отношение посещаемостта на 

училище между класните ръководители и родителите. 

Основна цел е изграждането на доверителни отношения между класните 

ръководители и родителите. Набиране на информация за семейството и средата, в 

която живее ученикът, ценностите и стилът на възпитание на родителите. Това 

позволява децата в риск от отпадане да бъдат идентифицирани още в началото на 

учебната година. 

4. Включване на родителите в училищните дейности с цел изграждане на партньорски 

отношения и сътрудничество. 

5. Повишаване информираността на родителите, относно рисковете и последствията от 

ранното напускане на училище.  

6. Привличане и включване на родителите в организирането и провеждането на 

училищни инициативи – благотворителни кампании, тържества, открити 

педагогически практики и др. 

 

VI. СЪВМЕСТНИ, МЕЖДУИНСТИТУЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА 

МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАННОТО 

ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА.  

6.1. На ниво училище се извършва индивидуална работа с детето в риск. 

6.2. Ако независимо от предприетите от училището мерки, детето продължава да бъде в 

риск от отпадане, се изготвя писмен доклад/уведомително писмо до ОЗД - Русе за 

извършената работа с ученика и семейството му. 

6.3. Съвместна работа с инспектор ДПС към  второ РУ на МВР – Русе ; МКБППМН; ЦСОП; 

КСУДС- Русе и др. 

    

 

 

 

 

 

 

 


