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I‐lpO「paMaTa 3a HaMaЛ ЯBaHe 6poЯ Ha 6e3日 pИЧИHHИ Te OTCЪCTBИЯ〕口peЖДeBpeMeHHOTO

HaΠyCKaHe И OT口 aД aHe Ha yЧ eHИЦИ OT C)y li[3acИ
「

l JleBCKИ
:'―‐CTapa 3aropal e pa3pa6oTeHa B

CЪOTBeTCTBИ e C paMKOBИ  eBpOΠeИCKИ И HaЦИOHaЛ HИ ДOKyMeHTИ И O日 peД eЛ eHИTe npИ OpИTeTИ 3a

pa3BИ TИe B CфepaTa Ha CpeД HOT0 06pa30BaHИ e.Π pO「paMaTa KOHKpeTИ3И pa KЛ ЮЧOBИ Te MepKИ  B

口OЛИTИ KИTe 3a ΠpeBeHЦИЯ,И HTepBeHЦ ИЯ И KOMneHCИ paHe Ha OTnaД aHeTO И ΠpeЖДeBpeMeHHOTO

Ha日yCKaHe Ha yЧ ИЛИLЦe  Ha  CTpaTerИЯTa 3a  HaMaЛ ЯBaHe ДeЛa  Ha  □peЖДeBpeMeHHO

HanycHaЛИTe o6pa30BaTeЛ HaTa CИ CTeMa,日 pИeTa OT MИ HИ cTepCKИЯ CЪ BeT C l¬ pOTOKOЛ N0 44 oT

30.10.2013「 . C ДeЙHocTИ Te cИ  □po「paMaTa e OpИ eHTИ paHa K.bM peaЛ И3И paHe Ha ΠOЛИTИ KИ И

iVlepKИ  3a 同OCTИ「aHe Ha CTpa〒 e「ИЧeCKaTa ЦeЛ И O日epaTИ BHИTe ЦeЛИ Ha CTpaTe「ИЯTa. 
‐

「 Я e

pa3pa6oTeHa Ha ocHoBaTa Ha 口poeKT Ha MИ HИcTepcTBoTo Ha o6pa30BaHИ eTO И HayKaTa Ha

ДBy「OДИu」 eH I¬ЛaH 3a И3日ЪЛHeHИ e Ha iCTpaTe「ИЯTa 3a HaMaЛ ЯBaHe Дena Ha npe〉KДeBpeMeHHO

HanycHaЛИTe o6pa30BaTeЛHaTa CИ CTeMa.

f.「7POlttl質″質乃4打PEttC7■ 3月 :

翻憲 aHaЛИ3 Ha CЪCTOЯ HИeTO B yЧ ИЛИЩeTO - 0日 peД eЛЯHe Ha pИ CKOBИTe 「 py口И yЧ eHИЦИ
,

3aCTpau」 eHИ  OT OTΠ aДaHe B Cy' :1[3acИ
「

l JleBCKИ
l: 

И 口pИЛaraHe Ha MepKИ , CBЪp3aHИ  C

日peBeHЦИЯTa,pa6oTeЩИ Πo oTHou」 eHИe Ha cΠ paBЯHeTo c pИ CKa OT OT口 aД aHe OT yЧИЛИLЦ e:

,轟 ДeфИHИ paHe Ha ДeЙ HOCTИ , HaCOЧ eHИ  KЪⅣl ИДeHTИ фИЦИpaHИTe pИ CKOBИ  「 pyΠИ OT
yЧ eHИЦИ,日 peДЛa「 aLЦИ 口pOMЯ Ha B Ha「ЛaCИTe C Цerl日 OBИ u」aBaHe lMOTИ BaЦИЯTa Ha yЧeHИЦИTe 3a

yЧeHe, Чpe3日 peД∫laraHe Ha KaЧ eCTBeH0 06pa30BaHИ e― И3口 OЛ3BaHe Ha ИHTepaKTИ BHИ MeTOДИ

Ha ΠpeΠ OДaBaHe, 日OBИLuaBaHe KBaЛИCI)И KaЦИЯTa Ha yЧ ИTeЛ ИTe, 日peBpЪЩaHe Ha yЧ ИЛИЩeTO B

ЖenaHa TepИ TOpИ Я ―日OД06pЯ BaHe Ha MTБ ,BKЛЮЧBaHe Ha yЧ eHИЦИTe B И38Ъ HKЛaCHИ ф OpMИ
,

日pOeKTИ И ЦeЛOДHeBHa OpraHИ 3aЦИЯ Ha yЧ e6HИЯ□poЦeC;

'裁

誰 ДeИ HOCTИ 3a B3aИ MOДeИCTBИe MeЖДy pOДИTeЛ И,yЧ eHИЦИ И ΠeД a「o「ИЧeCKИ 口epCOHaЛ
:

,墨 1も  o6MeH Ha Д06pИ И pa6oTeЩИ ΠpaKTИ KИ Me】oЦy 3aИ HTepeCOBaHИ Te CTpaHИ
:

幾: yCЪ BЪ pШ eHCTBaHe Ha CИ CTeMaTa 3a CЪ6И paHe Ha aKTyaЛHa ИHфOpMaЦИЯ 3a ДBИЖeHИeTO

Ha  yЧ eHИЦИTe.  AHaЛ И3  Ha  OCHOBHИ Te  ΠpИЧИHИ  3a  OTCЪCTBИЯTa  Ha  yЧeHИЦИTe  И

Πpe〉KДeBpeMeHHOTO ИM HanyCKaHe Ha yЧ ИЛИLЦeTO.()TCЪCTBИЯTa Ha yЧ eHИЦИTe OT ЧaC И

OTΠ aДaHeTO ИM OT CИ CTeMaTa Ha 06pa30BaHИ eTO e BЪ B ф OKyCa И BИ 3ИЯTa Ha yЧ ИЛИLLle丁 0.

B十  日OЛИTИ KИTe И MepKИ Te 3a ΠpeД OTBpaTЯ BaHe Ha 口peЖДeBpeMeHHO Ha口 yCHaЛИTe
yЧИЛИЩe  И  3a  ΠOBTOpHa  ИHTerpaЦИЯ  CЪЩecTByBaT ЧeTИ pИ  o6LЦИ  Πp06ЛeMa,  ЧИe丁0

日peOД OЛЯBaHe OnpeД eЛЯ CTpaTe「ИЧeCKИЯ yCΠ eX.‐T・OBa Ca:
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1. Признаване на проблема и решимост на първо място той да се смекчи и, ако е възможно 

да се предотврати, а след това преждевременно напусналите да бъдат повторно 

интегрирани в образованието.  

2. Приоритетно стратегическо планиране и провеждане на политики, ориентирани към 

предоставяне на услуги и осигуряване на подходяща и ефективна подкрепа за 

преждевременно напусналите училище и за онези, които работят с тях.  

3. Проява на творчество, новаторство, гъвкавост и желание за промяна от страна на 

хората, педагогическите специалисти и учениците при решаване на индивидуалните 

проблеми, пред които са изправени преждевременно напускащите училище и младежите в 

риск.  

4. Проява на мотивирано и активно отношение към образованието от педагогическите 

специалисти и учениците при формиране на знания, умения и отношения в българското 

училище и младежите.  
 

 

 

 

 

2.ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОТСЪСТВИЯТА И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ  

Преждевременното отпадане на ученици от училище се дължи най-често на направени  

отсъствия, слаб успех и семейни или социални причини, лоша дисциплина и поведение по 

време на учебните часове.  

2.1.Учениците, които трудно се справят с учебния материал постепенно губят интерес 

към учебния процес, което води до безпричинни отсъствия от училище; 

2.2.Закъснения и отсъствия на ученици от отдалечените квартали на града;  

 2.3.Учениците от социално слаби семейства особено от горен курс, са принудени да 

работят и то не само през летните месеци и ваканциите. Това също води до голям брой 

отсъствия;  

2.4.При семейства в риск е занижен контролът от страна на родителите, което поставя в 

риск от отпадане и самите ученици; 

2.5.Закъснения и отсъствия на ученици, които са оставени под грижите на близки и  

роднини, защото родителите им се намират в чужбина; 

2.6.През последните години се забелязва и отпадане на ученици поради встъпване в 

граждански брак и то не само ученици от малцинствата;  

2.7.Учениците от XII клас обикновено през II учебен срок поставят акцент в подготовката 

си върху матуритетните предмети и игнорират останалите. Някои от тях се включват в 

курсове и уроци за подготовка за кандидатстудентски изпити, което също води до 

натрупване на отсъствия. Този проблем се забелязва от години не само в нашето училище, 

но и в национален мащаб.  

3.НАШИТЕ ПРИНЦИПИ: 

3.1. Всеки ученик може да бъде отличник 

 Да открием тази област, за  която даден ученик проявява интерес и е добър; 

 Да му помогнем да доразвие своите знания и умения; 

 Чрез това, в което е най-добър да развие допълнителни знания и умения и в 

останалите области, които са заложени в учебните програми, т.е. да направи прехода от 

това, в което ученикът е отличник към останалото, в което обществото иска да бъде 

отличник. 

3.2. Училището - привлекателно за всеки ученик 

 Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище – чрез РП , 

ДП и предметите от ООП – да се формират отношения  на добронамереност сред всички 

ученици и родители; 

 Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразна ДП с цел 

разнообразяване на учебната програма и приближаването й до потребностите на ученика; 
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 Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в която може 

да открие мястото си. 

 

3. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ:  

3.1.Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на 

учениците и непосещаемостта на учебните занятия;  

3.2.Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците;  

3.3.Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за 

възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите; 

3.4.Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни мероприятия;  

3.5.Посещения на класните ръководители и възпитателите по домовете на учениците, 

които отсъстват от училище повече от 5 последователни дни без причина;  

3.6.Осигуряване на консултации за усвояване на учебния материал при затруднения; 

3.7.Включване на учениците в групи за занимания по интереси;  

3.8.Осигурен достъп до спортната база на училището, до компютърните кабинети и 

наличната библиотека;  

3.9.Социализиране на учениците, за които българският език не е майчин;  

      3.10.Картотекиране на ученици в риск с превенция за задържането им в училище, 

полагане на допълнителни грижи от „приемен учител";  

 3.11.Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със 

застрашените от отпадане ученици;  

3.12.Дейности за усвояването на българския книжовен език и повишаване на 

грамотността; 

3.13.Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на 

беседи от класните ръководители  - за стрес, толерантност, трафик на хора и други;  

3.14.Провеждане на консултации с психолога и ресурсния учител на училището;  

3.15.Организиране на срещи с работодатели с цел кариерно ориентиране и 

консултиране; 

3.16.Провеждане на разговори от психолога с ученическия съвет и класния ръководител 

поне два  пъти месечно;  

3.17.Провеждане на ежеседмични активни консултации със семействата или 

настойниците на учениците; 

        3.18. Изработване на индивидуален тематичен план и календарен график за 

преодоляване на изоставането; 

3.19. Засилен контрол относно изпращане на уведомителни писма до дирекция 

”Социално подпомагане" за учениците, допуснали повече от пет неизвинени отсъствия в 

рамките на един месец; 

      3.20. Разработване на празничен календар с изяви на ученици от различните етноси в 

плана за дейността на училището за съответната учебна година. 

      3.21.Разработване и прилагане на мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане 

чрез различни форми на самоуправление.  

3.22. Прилагане на мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителски 

общности, на представители на местната власт и гражданския сектор;  

3.23. Разработване на механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището 

ученици;  

 3.24. Контрол за редовното и точно отразяване и  нанасяне на отсъствията на учениците 

в училищната документация; 

3.25. Актуализиране на механизъм за борба с училищният тормоз и регистър на 

случаите на училищен тормоз.  

3.26. Закупуване на учебни помагала, пособия и учебници за учениците; 
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3.27.Включване на повече ученици в целодневна организация на учебния процес с цел 

предотвратяване от отпадане;  

3.28.Срещи на директора, ЗДУД и психолог с проблемните класове с цел намаляване на 

отсъствията.  
 

 

 

 

 

4. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ В РИСК ОТ НАПУСКАНЕ  

4.1. чрез ученическо самоуправление 

 Дейност на ученическия съвет - събира, обменя и популяризира мненията и идеите на 

учениците. Целта е да бъдат полезни на себе си и на училището и заедно да го превърнат 

в желана за тях територия чрез следните примерни дейности: 

1. Провеждане на редовни заседания на Ученическия съвет за решаване на текущи 

въпроси и вземане на решения.  

2. Отбелязване на 5 октомври –Ден на Стара Загора 

3. Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители 

 4. Отбелязване на патронния празник на училището  -  „Вечер на талантите”  

 5. Отбелязване на 1 декември - Международен ден за борба срещу СПИН.  

 6. Организиране на благотворителни кампании. 

 7. Отбелязване на 1 март 

 8. Отбелязване на 22 април - Ден на Земята 

 9. Отбелязване на 9  май - Ден на Европа 

10. Провеждане на училищни състезания и тържества 

11. Провеждане на часове от членове на Ученическия съвет с учениците от различни 

паралелки по подхода "Връстници обучават връстници" 

12. Ден на ученическо самоуправление, в който ролите учители - ученици и 

административен персонал - ученици се разменят 

13. Активно участие на Ученическия съвет при планиране дейността за часа на класа; 

14.  Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество 

15. Популяризиране на добрите постижения на учениците на училищни празници и 

извънкласни мероприятия. 

Дейностите, според естеството си, могат да се провеждат онлайн или присъствено,  като се 

спазват противоепидемичните мерки и се съблюдават заповедите на министъра на 

здравеопазването и министъра на образованието и науката в условията на Ковид 19. 

4.2. чрез родителски общности 

1. Привличане на родителите и ангажирането им в училищния живот;  включването  им в 

решаването на проблеми, свързани с ученици, застрашени от отпадане;  

2. Подпомагане дейността на учителите при работа с деца със СОП; подпомагане работа 

по проекти. 

3. Съвместни дейности с  Обществения съвет и Училищното настоятелство за 

преодоляване на проблема с отпадане на ученици от училище. 

 

Програмата за превенция на ранното напускане на училище  в СУ „Васил Левски” е 

представена на заседание  на педагогическия съвет – Протокол №15/ 01.09.2021 г. и 

утвърдена със заповед на директора №1490/ 02.09.2021 г. 

 


