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 Училищната стратегия  за превенция на отпадането на ученици е  
изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и 
социалното изключване, на предложената от  Европейската Комисия 
„Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020” и на препоръките, 
направени  във връзка с тях по отношение превенцията на социалното 
изключване и  за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, 
насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт 
в живота.  

Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат 
класифицирани в няколко основни категории: 

 
А: Икономически причини;  
Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и 

бедността поставят много деца в затруднени условия, водещи до повишен риск 
от отпадане от училище. В резултат на финансовите и икономически 
затруднения много деца са принудени да помагат на семействата си, което 
води до прекъсване на присъствието в училище или до нарушаване на 
участието им в учебния процес.  

 
Б: Социални причини;  
Свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, 

напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната 
среда, функционална неграмотност или ниско образование на родителите, 
непълни семейства, деца и ученици в риск от извършване на 
противообществени прояви, ученици с поведение, което е трудно или е в 
конфликт със закона, домашно насилие, незачитане правото на избор на 
децата, налагането на строги наказания. Съществено влияние, свързано с 
преждевременно напускане на училище, биха могли да имат и рисковите 
неформални групи или приятелската среда на децата и младежите. 

 
 В: Образователни причини. 
 Обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на учебното 

съдържание, слабости в методиката на преподаване и в организацията на 
обучението. Образователните причини са свързани и с начина на оценяване, 
квалификацията на учителите, навиците за учене, негативни нагласи на 
участниците в образователния процес и липсата на мотивация, качеството на 
учебниците. Големият брой отсъствия, липсата на достатъчно ефективна 
система за контрол върху начина на воденето и отчитането им, влошената 
дисциплина, насилието и агресията в училище, ниските образователни 
резултати са също вътрешни за училищните процеси. Трудностите при 
овладяването на българския език и изграждането на пълноценни речево-
комуникативни умения у учениците от етническите малцинства водят до 
социалната им изолация в училищната общност и също са предпоставка за 
преждевременното напускане на училище. 
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1. Необходимост от училищна стратегия. 

 Необходимост от въвеждане на система в дейностите по превенция на 
отпадането на ученици от училище; 

 Необходимост от готовност за посрещане на нови предизвикателства, 
свързани с предпоставки за отпадане на ученици ( социални и 
икономически фактори, процеси на миграция, честа смяна на 
местоживеенето и др.) 

 

 

 

2. Визия на училището по отношение на превенция на отпадане. 
 

 Старетегията се основава на: чрез иновативно, гъвкаво и 
личностно-ориентирано обучение: 

 

 учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности; 
 да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и 

работят заедно,  да общуват помежду си,  да поемат отговорности в 
демократично гражданско общество; 

 да развиват творческите си заложби и способности; 
 да изградят умения и навици за здравословен начин на живот; 
 училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен 

център за всички децата от селото, подлежащи на задължително 
обучение; 

 Визията на ОУ « Христо Ботев» като училище, осигуряващо  ефективна, 
качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от 
отпадане, която осигурява пълноценна личностна реализация в 
училищния живот. Обучение в областта на информационно-
комуникационните технологии; 

 Разнообразни дейности,   насочени към удовлетворяване  на желанията и 
потребностите на учениците; 

 Съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на 
обучение и възпитание; 

 Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип от 
отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, 
загриженост и зачитане на човешкото достойнство; 

 Работа с талантливи деца; 
 Работа с деца в неравностойно социално положение; 
 Уютна и функционална образователна среда. 
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2. Цел на програмата. 

Училищната програма има за цел да повиши обхвата на учениците, да 

координира действията на педагогическия екип, в случаите на застрашен от 

отпадане или отпаднал ученик, както и да създаде условия за равен достъп до 

образование и превенция на отпадането на ученици от училище. 

 Изграждане на мотивация за посещение на училище; 

Индикатор за постигане – неизвинени и извинени отсъствия 

(намаляване), брой отпаднали ученици (минимален). 

 Създаване на положителни нагласи към учебния процес;  

           Индикатор за постигане – успеха на застрашените ученици. 

Обект на ностоящата Програма са ученици в риск от отпадане,  а именно: 

 От социално слаби семейства; 

 Проблемни семейства /с липса на умения за родителстване и справяне с 

проблеми, занижен родителски контрол, чести конфликти и насилие, със 

зависимости и др. рискови условия на живот, с починали родители/; 

 Срещу, които е проявено насилие; 

 С обучителни трудности; 

 От негативното  влияние на приятелската среда, на „улицата”; 

 С проблемно поведение и/или противообществени прояви; 

 С голям брой неизвинени и извинени отсъствия; 

 Със слаб успех. 

4. Задачи свързани с изпълнението на програмата: 

1. Идентифициране, оценяване и осъществяване на превантивна работа с 

ученици, застрашени от отпадане. 

2. Включване на външни специалисти за оказване на съдействие – психолози, 

специалисти от  „Закрила на  детето”,  „Социални грижи”. 

3. Работа с родителите на учениците, застрашени от отпадане чрез 

конвенционални и алтернативни форми на взаимодействие. 
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5. Дейности за реализиране на програмата: 

1. Идентифициране на застрашените от отпадане ученици. 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отг.: Класните ръководители 

2. Сформиране на екипи за работа с ученици  в риск от отпадане, определяне 
на учител-наставник. 

Срок: 03.10. 2022 г. 

Отг.: Класните ръководители,  Директор 

3. Създаване и водене на регистър на учениците – училищен. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Директор 

4. Изготвяне, попълване и работа по Индивидуална образователна програма 
– извършва се индивидуална оценка на учениците и се определят 
основните цели за работа с тях за намаляване на риска от отпадане с 
информираност и участие на родителите им. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Екипите за работа с ученици в риск 

5.     Екипите определят насоки за подобряване на училищната среда, за 
успешна социализация, включване в извънкласни дейности, набелязва се 
конкретна допълнителна работа и консултации по учебни предмети. 
Определя се участието на външни специалисти. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Екипите за работа с ученици в риск 

6. Оценяване и отчитане резултатите от изпълнението на настоящата 
Училищна програма. 

Срок: Края на първи срок; Края на учебната година 

Отг.: Екипите за работа с ученици в риск 

7. Системна, целогодишна работа с родителите на учениците в риск от    
отпадане. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Екипите за работа с ученици в риск 


