
                       

 
 

 

 



 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 
РАННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 

За учебната 2019-2020 ГОДИНА 

 

 

Настоящата Програма е създадена съгласно чл.263,ал.1,т.7 на ЗПУО.Приета е на  
заседание на Педагогически съвет  с протокол № 14  /  05 .09.2019 г,утвърдена със 
Заповед на директора № РД04-325 /05 .09.2019г, съгласуван с Обществен съвет –
протокол №  01 /  04 .09.2019г 

 

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните 

политики по превенция на ранното напускане на образователната система 

и комплекса от мерки на правителството в областта на образованието и 

социално-икономическото развитие. 

 

Водещи стратегически документи при изготвяне на училищната 

програма на  СУ „Асен Златаров“ за превенция на ранното напускане 

на образователната система: 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 

НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (2013 – 2020) 

 

ПЛАН ЗА 2016- 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (2013- 2020) 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И 

УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2015 – 2020) 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЧЕНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2015 – 2020 ) 

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И 

ПОВИШАВАНЕ 



НА ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020) 

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА 

ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА 

 

РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В 

БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО /2010 – 2020 Г./ 

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ 

НА 

РОМИТЕ /2012 – 2020 Г./; 

 

КОНВЕНЦИЯТА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В 

ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО; 

 

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ; 

 

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ; 

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА 

И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 2020 Г. 

 

ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ОТПАДАНЕ. 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ:  

 

Програмата за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Асен 

Златаров“ гр. Шабла е разработена в съответствие с рамкови европейски и 

национални документи и определените приоритети за развитие в сферата 

на образованието.  

 Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, 

интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното 

напускане на училище на Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система 2013 – 2020, приета 

от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 г. 

 С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на мерки за 

постигане на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията.  

Програмата е разработена на основата на проект на Министерството на 

образованието и науката на двугодишен План за изпълнение на 

Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите 

образователната система.  



1. Превенция на преждевременното напускане на училище в СУ 

„Аен Златаров“ чрез: 

- анализ на причините, водещи до отпадане от училище и напускане на 

образователната система, 

- идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане 

на 

училище с оглед ограничаване на последиците от тях и 

- плануване на политики и мерки за преодоляване на рисковите фактори от 

отпадане; 

1.1.Училището работи целенасочено за преодоляване на няколко основни 

фактора, застрашаващи успешната интеграция: 

- Социално-битови проблеми на ромите – бедност, безработица, лоши 

хигиенно-битови условия. В училището всяка година се предприемат 

дейности по осигуряване на дрехи и обувки на учениците чрез 

спонсорство, осигуряване на учебни помагала и учебници, осигуряване на 

храна, достъп до Интернет и  библиотеката, осигурени условия за 

занимания по интереси и спорт в училище;  

-  Миграция в страната и чужбина. В търсене на по-добри условия за 

препитание голяма част от родителите мигрират, част от децата мигрират с 

тях и прекъсват образованието си връщайки се след месеци и години или 

продължават обучението си. По-голямата част от децата остават под 

грижите на много възрастни хора по-големи братя и сестри, в което се крие 

големи рискове от отпадане или за качеството им на обучение поради 

чести отсъствия от училище и липса на контрол; 

 - Ранна бременност и брак – превантивни мерки, лекции,  мултимедийни 

презентации, беседи. Добра комуникация има училището с Агенция за 

закрила на детето. При всеки подаден сигнал за риск от отпадане на 

ученици със съвместни усилия и ефективни действия децата се 

реинтегрират в училище. Създадени са добри практики и механизми за 

действие; 

 - Неграмотност на родителите – родителски срещи, „Отворени врати“, 

беседи, Обществения съвет, участие в тържества, мероприятия, 

инициативи и учебни часове по проекти от МОН и партньорства с Община 

Шабла.   

 . Един от факторите за преждевременно напускане на образователната 

система наложи въвеждането на единен Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз, който има за цел да подпомогне училищата в усилия 

им за справяне с това явление. 

 

1.2.При изготвянето на програмата се отчитат: 

1. Ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду 

им, като се признава ролята на всяка от заинтересованите страни; 

 



2. Сътрудничество в образователните институции за насърчаване на 

позитивната училищна култура, работата в екип в рамките на училищната 

общност; 

3. Координираните мерки на всички нива; 

 

4. Проследяване на напредъка на ниво училище. 

II. Анализ на състоянието в училището:  

СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла е училище с дългогодишна история и 

традиции в обучението на учениците. В него се обучават ученици от 

български и ромски  произход. Общият брой на учениците през 2018 – 

2019 година е 253 ученици. Педагогическия персонал – 28,5, 

непедагогически – 8 души. Училището разполага с  добра материално-

техническа база, квалифицирани кадри, доказали своя професионализъм 

през годините, участвайки в различни европейски проекти и национални 

програми. В училището се работи индивидуално с ученици, срещащи 

обучителни затруднения за повишаване на резултатите от обучението и 

постигане на ДОС с допълнителни часове и включване в проекти. 

 В училището е осигурен равен достъп на всички деца за използване на 

материално-техническата база – 1 компютърен кабинет, библиотека, един 

физкултурнен салон, спортна площадка и футболно игрище. Учениците са 

включени във всички училищни и извънучилищни мероприятия, клубове, 

спортни занимания, турнири, конкурси и състезания.  С цел пълно 

обхващане на подлежащите ученици в първи и горните класове учители и 

класни ръководители обхождат домовете, говорят с родителите, 

сигнализират ръководството и съответните институции при необходимост 

от съдействие.  Педагогическия персонал участва в разнообразни 

квалификационни форми на общинско,областно и национално ниво.  

Училищното ръководство комуникира ефективно с всички заинтересовани 

страни по проблема за интеграцията на ромските деца – РПУ, ДПС, 

МКБППМН – Община Шабла, отдел „Закрила на детето” и РУО гр. 

Добрич.  

 

III.  Основни причини за ранното напускане на училище:  

3.1. Причините за ранно напускане на училище могат да бъдат 

квалифицирани в няколко категории:  

 Икономически – безработицата, ниските доходи и бедността поставят 

много деца в затруднени условия водещи до повишен риск от отпадане от 

училище. Много деца са принудени да помагат на семействата си, което 

води до прекъсване на присъствието в училище и нарушаване на участието 

им в учебния процес; 

  Социални – Родителска незаинтересованост, конфликти, напрежение и 

кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, 



неграмотност или ниско образование на родителите, ранни бракове и 

други.  

 Образователни – езикова бариера, недоброто владеене на българския 

език на децата от ромски произход, трудности в усвояване на учебното 

съдържание, липса на мотивация, лоша дисциплина и други; 

  Етнокултурни – отсъствие на познавателна мотивация сред децата от 

ромската общност и от страна на родителите за приобщаващо образование 

на децата им, ниска степен на готовност за училище на деца от тази 

общност;по-ранното стъпване в брак;по-ниска ценност на 

образованието; 

 

 Институционални причини:-Като такива могат да се квалифицират 

недостатъчно координираният подход между различните служби и 

специалисти на национално, регионално, местно и училищно ниво за 

справяне с  преждевременното напускане на училище; недостатъчно 

ефективният контрол върху управлението и функционирането на 

политиките за обхващане, задържане и реинтегриране на децата и 

учениците в образователната система. 

 Положителната промяна на състоянието изисква прилагането на 

комплексни мерки и добра координациямежду институциите от няколко 

различни сектора на всяко ниво на управление - национално, регионално, 

местно и училищно. Основната част от отговорностите за прилагането на 

националната политика по отношение на задължителното образование е 

съсредоточена в Министерството на образованието и науката, което е 

естествен координационен център на 

междусекторните действия за намаляване на преждевременното напускане 

на училище. 

 Свързани със здравния статус – недостатъчна подготовка за 

приобщаване на децата със СОП. В контекста на политиките за развитие на 

приобщаващото образование продължава тенденцията за интегриране на 

децата със специални 

образователни потребности в общообразователните училища. Рисковете за 

преждевременното напускане на училище са свързани с недостатъчна 

подготовка на детските градини и училищата за приобщаване на тези деца. 

3.2.Политика на училището 

- За преодоляването на възникналите проблеми в определен етап 

училището води гъвкава политика с  цел да се разгърне личния потенциал 

на всяко дете в съответствие с неговите потребности и интереси.  

-Работи се в посока на дейности за разнообразяване на методите, 

похватите, средствата на работа – традиционни и иновационни. 



- Обогатяване инструментариума за работа с децата, стимулиране, 

поощряване и оценка на напредъка на ученика във възпитателно-

образователния процес.  

-Участие на ученици и родители в училищни и извънучилищни дейности 

за преодоляване риска от ранно отпадане от училище.   

-През изминалите години се наблюдава увеличаване броя на учениците, 

заминали в чужбина. Причините за това са социални – заминаване на 

цялото семейство, поради ниски доходи и безработица. Между нашата 

страна и останалите, към които е насочен основния емигрантски поток 

липсват механизми за обмен на данни и проследяване каква част от 

заминалите в чужбина ученици продължават обучението си. 

 Друга група ученици прекъсват обучението си поради семейни причини. 

Семейните причини обхващат широк кръг от проблеми, свързани с 

родителска незаинтересованост, конфликти в семейството, отрицателно 

взаимодействие на домашната среда, ниско образование на родителите, 

бедност, етнокултурни традиции.   

Политики и мерки в СУ „Асен Златаров“, произтичащи от: 

Семейни и социални причини: 

 

1. Възможно е нежелание на родителите детето да ходи на училище 

поради страх от социална изолация, невъзможност за адаптиране към 

останалите ученици от училище; по-ниска самооценка. 

 

Мерки: - Силна мотивация чрез редица дейности за приобщаване на 

децата от ромски произход, децата със специални образователни 

потребности, както и изоставени от семейства, заминали в чужбина. 

 

2. Трудова миграция на родителите.Напускане на единия или и двамата 

родители на страната поради невъзможност за издръжка на семейството и 

търсене на работа в чужбина. Оставяне на детето на грижите на баби и 

дядовци, които нямат същия авторитет и изпадат в безсилие за справяне с 

трудната социална обстановка и новите модели на поведение на децата. 

 

Мерки: Ежеседмични контакти, а при нужда и ежедневни с попечителите 

на изоставените деца, търсене на съдействие от отдел „Закрила на 

детето“, при необходимост и прояви на противообществени прояви на 

тези деца – Детска педагогическа стая. 

 

3. Липса на грижи от страна на изоставени деца за по-малките братя и 

сестрички, както и за болни членове на семейството; 

 

Мерки: Оказване на социална помощ – чрез дарения, грижи за 



изхранването на тези деца от фирмата – доставчик на закуски и обяд, 

както и получаване на социални стипендии; 

 

4. Недостатъчна образованост на родителите и липса или занижен 

контрол върху цялостното развитие на детето. Изразява се в 

неконтролиране на часовете за прибиране от училище, непознаване на 

контактите и приятелския кръг на детето, непроверяване на изученото 

през деня, както и подготовката на детето за следващия ден – домашни 

работи, изпълнение на други поставени от учителя задачи; 

 

Мерки: Мотивиране и приобщаване на тези деца за посещаване 

целодневната форма на организация в училище; търсене на непрекъснати 

разширени срещи с тези родители с ръководство, класни ръководители, 

педагогически съветник и мотивиране и приобщаване към училищната 

общност. 

 

5. Чести конфликти между агресивни родители – побой, домашно 

насилие, 

развод, посегателство от страна на нови партньори на един от двамата 

родители. 

Мерки: В най-честите случаи училището се превръща в единствено 

защитено място за детето и класният ръководител поема грижите за 

детето в образователната инститция. 

 

6. Преждевременно напускане на училище поради ранни бракове и 

раждане. 

 

Мерки: Осигуряване на непрекъснати форми за информираност на 

тийнейджърите за сексуалното им развитие, както и включването им в 

обучителни семинари и лекционни курсове, залягане в тематичните 

разпределения на актуални за младежкото развитие теми; осигуряване на 

възможност за продължаването на прекъсналите училище в 

самостоятелна форма на обучение. 

 

Здравно образование и възпитание – лекции, беседи, семинари свързани с 

обучението на учениците по: 

 

Наркомания, алкохол, тютюнопушене. 

 

Сексуално образование и предпазване от СПИН. 

 

Продължаване на превантивната възпитателна работа на 

класните ръководители като дейностите се интегрират с цел 



оказване на помощ с общинския професионално- 

консултативен кабинет, с Комисията за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

/КБППМН/; 

Поставянето на приоритет в работата на класните 

ръководители формирането на личностни умения у 

учениците за адекватно социално поведение в 

съвременните динамични обществено-икономически 

условия. 

Извън класни и извънучилищни дейности; 

 

IV. Мерки за превенция на ранното напускане на училище: 

  Извънкласни и извънучилищни дейности;  

 Организация на целодневно обучение; 

  Осигуряване на безплатна закуска от първи до четвърти клас;  

 Провеждане на ефективни консултации по учените предмети; 

  Системни разговори с родители и ученици;  

 Провеждане на Ден на самоуправлението;  

 Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците на 

училищната общност;  

 Отбелязване на различни празници.  

1. Провеждане на ежеседмични заседания на Ученическия съвет за 

решаване на текущи въпроси и вземане на решения. 

 2. Отбелязване на патронния празник на училището  

 3. Отбелязване на 1-ви декември - Международен ден за борба срещу 

СПИН. 

 4. Организиране на благотворителни кампании. 

 5. Отбелязване на 1-ви март. 

 6. Отбелязване на 22.04 - Ден на Земята. 

 7. Отбелязване на 9-ти май - Ден на Европа . 

  

Дейности за намаляване на отсъствията на учениците: 

 Превантивни мерки за намаляване на отсъствията са и периодичното 

информиране на Дирекция „Социално подпомагане“ за ученици, 

допуснали над 5  отсъствия по неуважителни причини за 1 месец, както и 

периодични доклади до МКБППМН и образуване на възпитателни дела за 

ученици с противообществени прояви. Най-чести причини за допускане на 

неизвинени отсъствия, бягства от час поради ниска мотивация за учене. 

Включване на повече ученици в ЦОП за подготовка с цел предотвъртяванс 

от отпадане.  Дейност на ученическия съвет - събира, обменя и 

популяризира мненията и идеите на учениците. 

 

  V. Препоръки: 



 Проблемите трудно се решават на училищно ниво. Необходими са 

конкретни действия и политики на национално и регионално ниво за 

успешното им преодоляване – подобряване на взаимодействието между 

заинтересованите страни по проблема, както и разработване на ефективен 

механизъм на взаимодействие и подкрепа между институциите. 

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.  

Базира се на основни 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 ида се възползва от предимствата, които 

образованието дава;  

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

раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, 

вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус; 

 4. Включващото образование предполага промени в образователната 

система, за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното 

дете в  много по-голяма степен, отколкото детето да се адаптира към 

системата;  

5. Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не 

на проблеми; 

 6. Възгледите и мненията на детето трябва да бъдат взети предвид при 

неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да 

участва активно в образователния процес;  

7. Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, 

както и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се 

създадат възможности за включване.  

Силни страни на СУ“Асен Златаров“ гр.Шабла: 

- Квалифицирани учители;  

- Интерактивни методи на обучение, използването им. 

- Добра материална база;  

- Работа по проекти;  

- Извънкласни дейности;  

- Възможности за изява;  

- Създаване на приятелска среда;  

- Безплатни закуски от 1 до 4 клас;  

- Безплатни учебници от 1 до 7 клас;  



- Извършване на дейности по превенция на отпадането.  

Слаби страни на СУ“Асен Златаров“ гр.Шабла: 

 - Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на 

подкрепяща среда за ученици, застрашени от отпадане; 

 - Недостатъчно ефективно взаимодействие училище – родители;  

- Незаинтересованост на родителите от проблемите на техните деца в 

училище;  

- Голям брой отсъствия по уважителни причини и неуважителни на 

учениците  

 

VI. Задачи и дейности за изпълнението им: 

1. Работа на екипа към училището по Механизма за съвместна работа на 

институциите за обхващане и задържане в образователната система  на 

децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

2. Включване в плана на училищния ученически съвет дейности за 

създаване на подкрепяща среда;  

3. Включване в план на педагогическия съветник и психолога на дейности 

за превенция на отпадане и работа с деца в риск и СОП;  

4. Проучване чрез анкети и други методи на желанията за участие на 

учениците в извънкласни дейности; 

5. Сформиране на нови групи по извънкласни дейности в зависимост от 

желанията.  

6. Повишаване на социалните умения на ученическия съвет и ученическите 

класни съвети за подкрепа на съученици в риск – организиране на 

тренинги. 

7. Установяване на ефективен диалог училище – външни институции, 

имащи отношение по проблема; 

8. Организиране на благотворителни акции за подпомагане на застрашени 

и социално слаби деца; 

9.Създаване на годишен училищен календар за извънкласни дейности и 

изяви, включени към Годишния план на училището. В календара се 

включват училищни конкурси и състезания, чествани, празници и други.  

10. Мотивирането на застрашените от отпадане ученици да се включат в 

зависимост от възможностите и подготовката си;  

11. Мотивиране на педагогическия персонал за допълнителна работа по 

превенция на отпадането.  

 

VII.  Цели на програмата:  

 Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности 

за превенция и намаляване на риска от ранно напускане на ученици;  

 Подобрени резултати от обучението измерими от НВО  и осигурена 

подходяща образователна подкрепа за развитие на всеки ученик.  

 VIII. План за изпълнение на програмата:  



Мерки за превенция на ранното напускане на училището:  

 Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат и 

добра атмосфера на взаимоотношения;  

 Разработване и реализиране на мерки за проследяване на отсъствията на 

учениците /ежемесечни справки, писма/; 

  Иницииране на информационна кампания за намаляване на риска от 

преждевременното напускане на училище чрез изработване на табла и 

брошури; 

 Преподаване на материала чрез електронни уроци, интерактивни 

методи, онагледяване, практическа насоченост;  

 Планиране и реализиране на обучение, ориентирано към потребностите 

на всеки ученик – личностно ориентиран подход;  

 Анализ на движението на учениците и причините за напускането им; 

  Достъп до качествено образование за ученици със СОП; 

  Подобряване възможностите за обучение на деца със СОП – 

осигуряване на допълнителна подкрепа и индивидуална работа; 

  Квалификация на педагогическите специалисти насочени към справяне 

със случаите на риск от ранното напускане на училище;  

 Включване на родителската общност, повишаване на активността й и 

сътрудничество с училищното ръководство;  

 Планиране на дейности в плана на класния ръководител, насочени към 

откриване на ученици в риск и индивидуалното им консултиране;  

 Инициативи за подпомагане на ученици в риск от техните съученици;  

 Осигуряване на публични изяви на учениците с изявени дарби;  

 Отчет на дейностите и мерките по програмата.  

IX.Други по- важни мерки и дейности, залегнали в комплексния план 

за достиганена стратегическите цели, свързани с превенцията от 

отпадане са: 

 

  Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с 

отсъствията на учениците и непосещаването на училище; 

  Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на 

учениците;  

 Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността 

за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на 

родителите;  

 Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни 

мероприятия; 



  Посещения на класните ръководителии възпитателите по домовете на 

учениците, които отсъстват от училище повече от 5 последователни дни 

без причина;  

 Включване на учениците в занимания по интереси;  

 Осигурен достъп до спортната база на училището, до компютърните 

кабинети и наличната библиотеки; 

  Социализиране на децата и учениците, за които българският език не е 

майчин;  

 Картотекиране на ученици в риск с превенция за задържането им в 

училище. 

 Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със 

застрашените от отпадане ученици. 

  Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, 

изнасяне на беседи от класните ръководители и МКБППМН -за стрес, 

трафик на хора и др.  

 Провеждане на консултации с психолог от Център за обществена 

подкрепа гр.Шабла 

 Организиране на срещи с работодатели с цел мотивиране на учениците 

да посещават училище и да усвояват учебния материал, като условия за 

бъдещата работа. 

  Провеждане на разговори от педагогическия съветник с  ученическия 

съвет и и класния ръководител поне два пъти седмично: 

  Провеждане на ежеседмични активни консултации със семействата или 

настойниците на учениците. 

  Разработване на механизъм за контрол на редовното и точно отразяване 

и нанасяне на отсъствията на учениците в училищната документация.  

  Актуализиране на механизъм за борба с училищният тормоз и регистър 

на случаите на училищен тормоз.  

Управление на информацията за преждевременно напусналите 

училище. 

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

ученици от рискови групи /съобразно различните причини от отпадане/; 

 

Координиране действията на класните ръководители с тези на 

педагогическия съветник и училищното ръководство; 

 

Квалификация на педагогическите специалисти в посока управление на 

конфликти, справяне с агресията и насилието и превръщането му в 



педагогически консултант; 

 

      - Провеждане на обучителен семинар на педагогическите 

специалисти за последиците агресия и насилие в училище; 

      - Провеждане на обучения за агресията и насилието и начините за 

разрешаване на конфликти; 

 

създаване на условия за включване на ученика в група за 

повишаване на социалните умения за общуване и решаване на 

конфликти; 

 

насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с 

неговите потребности; 

 

участие на ученика в дейности в полза на паралелката или 

училището; 

други дейности, определени с правилника за дейността на 

институцията. 

 

Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на 

усвояването на нови знания и практическа приложимост на 

преподавания материал; 

Подготовка на учениците за продължаване на образованието - 

професионалното ориентиране на учениците, завършващи основно и 

средно образование, съобразно техните интереси и възможности. 

 

Организиране на среща между учениците от 7 ,11и 12 клас с 

експерти от регионалната служба по заетостта; 

 

Осигуряване на професионално консултиране и ориентиране; 

 

Провеждане на дискусии с ученици по предложените от тях 

теми, засягащи актуален проблем; 

 

Възлагане на отговорни индивидуални задачи на учениците, за 

да се почувстват значими в собствените си очи и в очите на 

околните, за да се мотивират и успяват; 

 

Гражданско образование и работа с родителската общност „Училище 

за Родители” 

 

Организиране на Дарителска кампания; 



 

 

 

 Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 28 юни 2011 г., засягаща 

политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище 

(2011/C 

191/01), както и със стратегическата рамка на ЕС за сътрудничество в 

областта 

на образованието и обучението. 

• Съгласно тази препоръка 1 като „преждевременно напуснали училище” 

се 

определят лицата между 18 и 24 години, завършили едва основно 

образование 

или по-ниска образователна степен, и които вече не участват в никаква 

форма на образование или обучение. 

• За целите на стратегията „отпадане от училище” е отписването от 

училище на 

ученик до 18 годишна възраст преди завършване на последния 

гимназиален 

клас, ако лицето не е записано в друго училище. 

Дата:03.09.2019г 

   Гр.Шабла 


