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 ВЪВЕДЕНИЕ    

      

 Училищната програма за превенция на отпадането на ученици от училище е изработена в 

съответствие с ключовите европейски и национални политики: 

- Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

/2013 – 2020/; 

- Национална стратегия за детето /2008 – 2018/ 

- Национална стратегия за детето /2019 – 2030/ 

 

и училищна политика в областта на преждевременното напускане на училище. 

- Закон за училищното и предучилищното образование 

- Наредба за приобщаващо образование 

 

 Базира се на основните принципи на включващото образование: 

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

- В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, 

етничека принадлежност, социален произход, вероизповедание,обществено положение, 

увреждане или друг статус; 

- Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния  процес и на 

стратегията за развитие на ОУ”Райна Княгиня” през учебната  2022/ 2023г.; 

- В центъра на дейността на училището да се поставя ученикът; 

- Училището да е желано и привлекателно за всяко дете; 

- В него учениците да получават пълноценни знания, умения и компетентности; 

- Да развиват талантите и способностите си; 

- Да се изграждат като свободни и морални личности, способни да живеят заедно, да 

общуват помежду си и поемат отговорности. 

 

 

АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО  В  ОБЛАСТТА  НА  РАННОТО  НАПУСКАНЕ  НА  

УЧИЛИЩЕ 

 

  ОУ "Райна Княгиня" – Пловдив е утвърдено като иновативно с решение № 391 от 

17.07.2017г. на Министерски съвет за приемане на списък на иновативни училища.  

Основен приоритет в дейността на ОУ ”Райна Княгиня” е подобряване качеството на 

образованието чрез използване на иновативни методи на преподаване, обмен на добри практики и 

повишаване професионалната квалификацията на педагогическите специалисти.  

В ОУ “Райна Княгиня“ успешно се реализират многобройни инициативи, проекти и програми с 

цел повишаване на мотивацията и развиване на силните страни на учениците. Ученици от ОУ 

"Райна Княгиня" се изявяват чрез различни дейности през изтеклата учебна година и участия в 

регионални, национални и международни състезания и конкурси, за които свидетелстват 

престижните награди, грамоти и отличия, както и постигнатите много добри резултати на НВО 

седми клас. Средният успех  на учениците за учебната 2021/ 2022 г. е Отличен (5,63) - Отличен 
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(5,78) в начален етап и Много добър (5,47) в прогимназиален етап. В началото на годината броят 

на учениците е 848 , а в края – 840. От тях – 3 са в самостоятелна форма на обучение и 1 на 

дистанционно обучение. За втори път учебният процес премина в условията на дистанционно 

обучение, поради пандемията - COVID 19. За начален етап имаше два периода, по един за двата 

учебни срока, а за прогимназиален етап – през цялата учебна година, по график, определен от 

МОН.  

Изградени са оптимално добри условия за учениците. Регулярно работят Координационният 

Съвет към Механизъм за противодействие на училищния тормоз и за превенция на агресията, за 

предотвратяване риска от отпадане от училище и за спазване на действащата нормативна база в 

системата на средно образование.  

Анализът сочи, че през изтеклата 2021/ 2022 учебна година в училището няма ученици, 

отпаднали от обучение поради слаб успех, социални проблеми, неизвинени отсъствия, ранен 

брак, незаинтересованост и др. Всички извинени отсъствия са по уважителни причини и са 

удостоверени с документ. При допуснати неизвинени отсъствия са взети незабавни възпитателни 

мерки, чрез които е получен необходимият резултат. 

 

 

ЦЕЛИ  НА  ПРОГРАМАТА  И  ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ 

 

ОБЩА ЦЕЛ: 

 Недопускане/ ограничаване отпадането на деца от училище чрез поддържане  на 

толерантна и подкрепяща среда за учениците в училище. 

 

ПОДЦЕЛИ: 

 1.Създаване и поддържане на висока мотивация за учебен труд и участие в извънкласни и 

извънучилищни мероприятия 

           Индикатор за постигане – увеличаване броя на учениците, участващи  в училищни проекти, 

олимпиади, състезания и др. 

 2. Създаване и поддържане на положителни нагласи към учебния процес  

за учениците с ниска успеваемост. 

 Индикатор за постигане – повишаване успеха на тези ученици. 

 3. Намаляване  броя на неизвинените отсъствия през учебната 2022/ 2023 година с 50%. 

 Индикатор за постигане – намален брой отсъствия. 

 

 

П Л А Н 

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРОГРАМАТА  ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ  НА  РАННОТО НАПУСКАНЕ НА  

УЧИЛИЩЕ 
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I. ПОЛИТИКИ  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

 

ЦЕЛЯТ:  

Предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на 

училище, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват 

ВКЛЮЧВАТ: 

 Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление; 

 Дейности, насочени към идентифициране на децата и учениците, застрашени от 

преждевременно напускане на училище и на причините за всеки конкретен случай: 

 Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на 

всяко дете и ученик; 

 Осигуряване  на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за 

учениците от уязвими етнически общности; 

 Достъп до качествено образование за деца и ученици със СОП. 

 

 

ДЕЙНОСТИ  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

1. Разработване на система за намаляване на отсъствията.  

1.1. Ранно идентифициране на децата в риск; 

                Отг.: кл.р-ли 

                                                                                  Срок: 27.10.2022г. 

1.2. Обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, поведенческите и 

други проблеми, които поставят децата в риск да отпаднат от училище; 

Отг.: педаг. съветник 

                                                             Срок: 28.10.2022г. 

1.3.  Активна работа на класните ръководители и педагогически съветници със семействата на 

ученици, допускащи неизвинени отсъствия; 

                                                                                  Отг.: кл.р-ли, педаг.скъветник  

                                                                                  Срок: постоянен през уч.година 

1.4. Консултиране на застрашените от отпадане ученици с педагогическия съветник или с 

училищния психолог. 

                                                                                  Отг.: пед. Съветник, кл.р-ли  

                                                                                  Срок: постоянен през уч.година 

 

1.5. Изготвяне на ежемесечни отчети от класните ръководители за броя на отсъствията и 

причините за допускането им                                                            

                                                                                    Отг.: кл.р-ли 

                                                                         Срок: постоянен през уч.година 
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1.5. Съдействие от органите на МВР  за случаите с допуснати над 13 неизвинени отсъствия и 

незаинтересованост от семейството. 

                                                                                  Отг.: ЗД УД 

                                                                                  Срок: постоянен през уч.година 

 

 

1.6 Подпомагане адаптирането на учениците от петите класове от начален към прогимназиален 

етап на обучение, чрез провеждане на тренинги – за адаптация и екипност.  

 

                                                                              Отг. педагогическия съветник 

                                                                              Срок: постоянен през уч.година 

1.7 Утвърждаване на позитивна дисциплина – използване на мерки и подходи, гарантиращи 

изслушване на ученика, осъзнаване на причините за отсъствията и предоставяне на 

възможност за усвояване на добри поведенчески модели. 

 

                                                                        Отг. кл.р-ли, педагогическия съветник 

                                                                        Срок: постоянен през уч.година 

2. Създаване и поддържане на положителни нагласи към учебния процес и повишаване  

успеваемостта. 

2.1. Своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на  учебния 

материал; 

                                                                             Отг.: кл.р-ли, преподаватели  

                                                                             Срок: постоянен през уч.година 

2.2. Провеждане на задължителна допълнителна индивидуална и групова работа  по съответните 

предмети; 

                                                                              Отг.: кл.р-ли, преподаватели  

                                                                              Срок: постоянен през уч.година 

2.3. Поощряване успеха и постиженията на учениците; 

                                                                               Отг.: кл.р-ли, преподаватели, уч.ръководство  

                                                                               Срок: постоянен през уч.година 

2.4. Допълнителна работа с деца без училищна готовност до достигане на ДОС; 

                                                                              Отг.: кл.р-ли начален курс 

                                                                   Срок: постоянен през уч.година 

2.5. Допълнителна работа с децата със СОП 

                                                                              Отг.: кл.р-ли, преподаватели, ЕПЛР;  

                                                                               Срок: постоянен през уч.година 

 

3. Системен обмен на добри практики  в педагогическата колегия. 

                                                                              Отг.: главни учители  

                                                                              Срок: постоянен през уч.година 

4. Оказвазване помощ на новоназначени учители. 
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                                                                              Отг.: главни учители;  

                                                                              Срок: постоянен през уч.година 

 

 

 

 

 

1. ПОЛИТИКИ  ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 

ЦЕЛЯТ:  

 Създаването на условия за ограничаване  на преждевременното напускане при отчитане  

на конкретните заплахи за всеки ученик. 

 

ВКЛЮЧВАТ: 

 Повишаване на участието и ангажираността на родителите; 

 Осигуряване на ефективна комуникация за навременното идентифициране и разрешаване 

на възникнали проблеми; 

 Провеждане на консултации и своевременни интервенции при поведение, изискващо 

намеса; 

 Кариерно ориентиране и консултиране; 

 Развитие на занимания по интереси. 

 Библиотечно-информационно обслужване 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1.Регулярно провеждане на родителски срещи, съгласно Годишния учебен план и при 

необходимост.                                                                      

                                                                          Отг.: уч. ръководство, преподаватели 

                                                                          Срок: постоянен през уч.година 

2.Активно включване на родителите и Училищното настоятелство в извънкласни и 

извънучилищни дейности и мероприятия. 

                                                                          Отг.: уч. ръководство, преподаватели 

                                                                          Срок: постоянен през уч.година 

3. Своевременно информиране  и търсене на съдействие от родителите при възникнал проблем. 

                                                                          Отг.: кл.р-ли 

                                                                          Срок: постоянен през уч.година 

4.Разработване и реализиране на индивидуални корекционни програми при отклоняващо се 

поведение на учениците. 

                                                                          Отг.: кл.р-ли, педаг. съветник 

                                                                          Срок: постоянен през уч.година 

5. Прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране за учениците от    4 и 7 клас. 
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                                                                          Отг.: педаг. съветник, ЦКРУ 

                                                                          Срок: по график през уч.година 

6. Създаване и поддържане на висока мотивация за учебен труд и участие в извънкласни и 

извънучилищни мероприятия. 

 Отг.: кл.р-ли, преподаватели   

 Срок: постоянен през уч.година 

6.1. Съчетаване на класно-урочни, извън-урочни и извънкласни форми на обучение и възпитание 

/включване на ученици в ИУЧ, участие в проекти ,олимпиади, състезания, конкурси и др./ 

                                                                          Отг.: кл.р-ли, преподаватели     

                                                                          Срок: постоянен през уч.година 

 

6.2. Допълнителна работа с талантливи и изявени ученици и осигуряване на публични изяви. 

                                                             Отг.: кл.р-ли, преподаватели 

Срок: постоянен през уч.година 

 

6.3.Стимулиране участието на всички  ученици в разработването на проекти по учебните 

предмети.  

                                                                          Отг.: кл.р-ли, преподаватели 

                                                                          Срок: постоянен през уч.година 

 

III.ПОЛИТИКИ  ЗА КОМПЕНСИРАНЕ 

 

ЦЕЛЯТ:  

 Подпомагане преждевременно напусналите училище отново да се включат в 

образованието. 

ВКЛЮЧВАТ: 

 Създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната система на 

преждевременно напусналите я чрез: завръщане към формалната система за образование, 

участие в курсове за ограмотяване, популяризиране на възможностите за учене и др. 

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

1. Информиране на преждевременно напуснали училище лица за възможностите им за 

завръщане в училище  чрез използване на различни форми на обучение: дневна;   

индивидуална;  самостоятелна;  дистанционна;  комбинирана 

 

IV.КООРДИНАЦИОНЕН  МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

 За целите на ефективното изпълнение на Програмата  в ОУ”Райна Княгиня” е създаден 

Координационен механизъм, осигуряващ обхвата и задържането на учениците в училище до 

завършване на седми клас.  

 Създадени са и се поддържат трайни връзки между училището и: 

- Кметство на район „Север”; 
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- Детска педагогическа стая и III РПУ; 

- Кабинет по социална адаптация; 

- Център по кариерно развитие; 

- Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание  на деца и 

ученици със СОП; 

- Родителите на всички ученици в училището. 

-  
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