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С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на политики и мерки 

за постигане на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията, както и с 

целите на Програмата. 

Програмата е разработена на основата на проект на Министерството на 

образованието и науката на двугодишен План за изпълнение на Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. 

 

Водещи стратегически документи при изготвяне на училищната програма на 

НУ,,Св. П. Хилендарски” гр. Банско  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./;  

  ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА „ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА РОМСКОТО 

ВКЛЮЧВАНЕ /2005 – 2015 Г./;  

 КОНВЕНЦИЯТА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В 

ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО;  

  ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ; 

   НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ;  

  ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА; 

  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 2020 Г. ; 

  ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

ОТ ОТПАДАНЕ. 

 

Програмата представя: 
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 Анализ - определяне на рисковите групи ученици, застрашени от отпадане в 

НУ ,,Св. П. Хилендарски” и прилагане на мерки, свързани с превенцията, работещи 

по отношение на справянето с риска от отпадане от училище; 

Дефиниране на дейности, насочени към идентифицираните рискови групи от 

ученици, предлагащи промяна в нагласите с цел повишаване мотивацията на 

учениците за учене, чрез предлагане на качествено образование: 

 

 използване на интерактивни методи на преподаване; 

 повишаване квалификацията на учителите; 

 превръщане на училището в желана територия; 

 подобряване на МТБ; 

 включване на учениците в извънкласни форми;  

 целодневна организация на учебния процес;  

 обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни; 

 усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна 

информация за движението на децата и учениците. 

 

  Анализ на  основните причини за отсъствията на учениците и 

преждевременното им напускане на училището: 

 

   Отсъствията на учениците от час и отпадането им от системата на 

образованието е във фокуса на новата визия на образователното министерство за 

училищно образование. В политиките и мерките за предотвратяване на 

преждевременно напусналите училище и за повторна интеграция съществуват 

четири общи проблема,чието преодоляване определя стратегическия успех:  

 

1. Признаване на проблема и  възможност 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 педагозите и 

педагогическите специалисти, 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. Като основни причини за 

отсъствията и отпадане от училище на българските ученици се открояват -

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

поведение по време на учебните часове. Учениците, които трудно се справят с 

материала постепенно губят интерес към учебния процес, което води до 

безпричинни отсъствия от училище. Закъснения и отсъствия на ученици от  
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ромския  квартал на града. Учениците от социално слаби семейства  и от  

семейства в риск. Там се наблюдава   занижен контрол от страна на родителите, 

което поставя в риск от отпадане и самите ученици. 

 

 

Мерки и дейности за намаляване на отсъствията на учениците: 

 

В НУ ,,Св. П. Хилендарски” етническият състав е разнороден. Преобладават 

учениците от български произход, но има ученици, макар и малък процент, от  

ромски етнос и билингви. За ефективното прилагане на Програмата е необходимо 

първо да се определят рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане, както 

и да се предложат превантивни мерки, насочени към тези групи ученици. 

Няколко са причините, водещи до отпадането на ученици от училище. Тези 

причини обуславят и рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане. Най-

често срещани причини са: 

 икономически: затруднен достъп до образование, поради ниски социални 

доходи, водещи до заминаване на семействата в чужбина; 

 семейни; 

 здравословни; 

  нежелание за учене /ниска мотивация, слаб успех, голям брой извинени и 

неизвинени отсъствия, лоша дисциплина/. 

 увеличаване процента на учениците, заминали в чужбина или преместване 

в  друго населено място,  поради ниски доходи и безработица. 

  Между България и страните, към които е насочен основният емигрантски 

поток, липсват механизми за обмен на данни и проследяване каква част от 

заминалите в чужбина ученици продължават обучението си. 

Семейните причини обхващат широк кръг от проблеми, свързани с 

родителска незаинтересованост, противоречия и конфликти в семейството, 

отрицателно взаимодействие на домашната среда, ниско образование на 

родителите, бедност, етнокултурни традиции.  

Като следваща рискова група ученици, застрашени от отпадане, бихме 

определили отпадналите поради нежелание за учене и с голям брой неизвинените 

отсъствия. 

Човешкият ресурс е факторът, който има най-силно влияние върху проблема 

за преждевременното напускане от училище. Предлагане на качествено 

образование и повишаване мотивацията на учениците за учене с цел въздействие 

върху намаляване на отсъствията и превръщане на училището в желана територия, 

поставя изискване за повишаване квалификацията на учителите. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за 

превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици 

от идентифицираните рискови групи в училище. 
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2. Подобряване  резултати от обучението, измерими от НВО и осигурена 

подходяща образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик. 

 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Осигуряване на позитивна образователна среда - училищен климат, 

атмосфера на взаимоотношения, управление 

 

Разработване и изпълнение на политики в училището 

- разработване и реализиране на мерки за проследяване на преместването и 

отсъствията на учениците /ежемесечни справки, писма/. 

- иницииране на информационна кампания за намаляване на риска от  

преждевременно напускане на училище чрез изработване на табла и брошури 

- повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в 

училищни кампании. 

     Отбелязване на: Световния ден на водата, Деня на Земята, състезания и други 

инициативи. 

- планиране и осъществяване на контрол за редовно вписване на отсъствията на 

учениците  

- изготвяне на регистър на ученици, застрашени от отпадане и мерки за работа с 

тях: /изготвяне на списък, изготвяне на карта за всеки ученик/ 

- работа по Национални програми и проекти като мярка за осигуряване на 

качествено образование и превенция на отпадащите ученици 

- организиране на извънкласни и извънучилищни дейности –отборни  спортове, 

ателиета, вокални групи, литературно студио и др. 

 

2. Повишаване на качеството на образованието като предпоставка за 

развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на 

преждевременното напускане на училище 

- квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране 

и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище 

- по-голяма атрактивност на преподавания материал 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 причини за напускането им 

 

3. Достъп до качествено образование за деца и ученици със СОП 
 

- подобряване възможностите за обучение на деца със СОП 
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- осигуряване на допълнителна подкрепа 

- прилагане на единна методика за оценяване 

 

 

Дейности за намаляване на отсъствията на учениците: 

 

1. Повишаване участието и ангажираността на родителите и 

обществеността 
Включване на родителската общност за повишаване на активността й и 

сътрудничество с училищното ръководство.Сътрудничество с различни 

организации - МКБППМН, ДПС, Дирекция „Социално подпомагане”, отдел 

„Закрила на детето”, НПО и др. 

2. Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество 

Планиране на дейности в плана на класния ръководител, насочени към 

идентифициране на ученици в риск и индивидуалното им консултиране. 

Инициативи за подпомагане на ученици в риск от техни съученици. 

 

 

Мерки за намаляване на отсъствията на учениците: 

 

 

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 ръководители и 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 кабинет  и 

наличната библиотека; 

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

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

полагане на допълнителни грижи от педагогическите специалисти; 

Индивидуална работа от страна на педагогическите специалисти 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, психологопедагогически сеанси в 

областта на общуването; 
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Провеждане на ежеседмични активни консултации със семействата или 

настойниците на учениците; 

Засилен контрол относно изпращане на уведомителни писма до дирекция 

„Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече от пет неизвинени 

отсъствия в рамките на един месец; 

Разработване и прилагане на мерки за подкрепа на учениците в риск от 

напускане чрез различни форми; 

Разработване и прилагане на мерки за подкрепа на учениците в риск с участието 

на родителски общности, на представители на местната власт и гражданския 

сектор; 

Разработване на механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището 

ученици. 

Разработване на механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане; 

Разработване на механизъм за борба с училищният тормоз и регистър на 

случаите на училищен тормоз; 

Провеждане на часове от с учениците от различни паралелки по подхода 

“Връстници обучават връстници”; 

Организиране на ,,Ден на ученическо самоуправление”, в който ролите учители 

- ученици и административен персонал - ученици се разменят. Това дава 

възможност на учениците да видят и да осъзнаят до някаква степен сложността на 

дейностите, упражнявани в институцията училище; 

Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителски общности с  цел 

привличане на родителите и ангажирането им към училищния живот; 

Ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с деца, 

застрашени от отпадане; 

Създаване на активна връзка между училището и родителската общност и 

повишаването на капацитета и самоорганизацията на родителската общност; 

 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Мерки за 
реализиране на 
програмата 

Ангажирани 
лица - 
отговорници 

Срок за 
изпълнен
ие 

Финансиран
е 

Индикатори 

ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 
УЧИЛИЩЕ 

 

 Разработване и изпълнение на политики в училището 

Разработване и 
реализиране на мерки 
за проследяване на 
преместването и 

, класни 
ръководители и  

  

До 30.11. 
на 

Финансиране 
със 

-Национални 

Брой 

неизвинени и 
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отсъствията на 
учениците. 

  

учебна 

2018/2019 
г. 

  

програми за 
развитие на 

средното 

образовани 

  

извинени 
отсъствия. 

Брои 
преместени 
ученици 

  

Инициира-не от 
училището 

на съвместни 
информационни 
кампании със 

заинтересованите 
страни за 

намаляване на риска 
от 

преждевременното 
напускане на 

училище и за 
повишаване на 

информираността 
относно значението 

на образованието с 
обмен на добри 

практики 

  

Училищно 

настоятелство,  

местни 
общности и 
други 
заинтересовани 

страни 

(НПО, бизнес 

организации, 
др.) 

  

 2018-
2019г. 

  

В рамките на 
планираните 
средства в 

бюджета на 

участващите 
институции;  

други 
източници на 
участващите 

институции 

  

2 Броя 

информацион
ни 

кампании 

  

Повишаване интереса 
на 

учениците към 
работата в екип чрез 

участие в 

училищни кампании и 

събития, отбелязване 

училищно 

настоятелство, 

неправителстве
ни 

организации, 

други 

2018-
2019г. 

  

В рамките на 

планираните 

средства 

в бюджета 

на 
участващите 

проведени 
кампании, 

участвали 

ученици 
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на важни дати. заинтересовани 

страни 

класни 
ръководители 

  

институции и 

заинтересова
ни 

страни. 

  

Планиране и 
осъществяване на 

контрол за редовно и 
точно вписване на 

отсъствията на 
учениците в 
училищната 

документация, за 
коректно и точно 

подаване към 
общините и към РУО 
наданните за 
движението на 
учениците иза броя 
на отсъствията, за 
своевременноотразяв
ане на статуса на 
всеки ученик в 

базирания Регистър 
за движението 

на децата и 
учениците. 

 ЗДУД, класни 

ръководители 

2018-
2019г. 

Не са 
необходими 

финансови 
средства 

  

Обхват -  брой 
осъществени 

проверки 

 Включване в национални политики 

Реализиране на 
дейности в училището 
за намаляване на 
риска от 
преждевременно 

напускане чрез 
участие в 

Педагогически 
екип 

2018 – 
2019г. 

Средства по 
Национални 
програми за 

развитие на 
средното 
образование 

  

Работа по   

НП 
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Националните 

програми 

  

 Повишаване качеството на образованието като предпоставка за 
развитие на личността на всеки ученик и предотвратяване на 
преждевременното напускане на училище 

Обмен на добри 
практики в училището 

Главен 

 учители  

МО 

2018 – 
2019г. 

Не са 
необходими 

финансови 
средства 

Брой 

проведени 
дейности 

По-голяма 
атрактивност на 

преподавания 
материал чрез 
електронни уроци, 
интерактивни 

методи, 
онагледяване, 
практическа 

насоченост и др 

  

Педагогически 
екип 

2018-
2019г. 

В рамките на 

планираните 

бюджетни 

средства 

  

тематични 
проверки 

квалификацио
ни 

форми 

брой на не 
извинените 
отсъствия в 
сравнение с 
предходната 
учебна година 

1.2.3.Анализиране на 
резултатите от 

обучението по 
отделните учебни 

предмети спрямо 

очакваните резултати 

и стандартите от 
учебната програма 

Главен учител 

и педагогически 
екип 

2018-
2019г. 

В рамките на 

планираните 

бюджетни 

средства 

  

Резултати от 
обучението по 

учебни 
предмети 

  

Анализ на 
движението на 
учениците и причини 
за напускането им. 

ЗДУД, класни 
ръководители 

2018-
2019г. 

Не са 
необходими 

финансови 
средства 

% на 
напусналите 

ученици по 
причини в 
сравнение с 
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предходната 
учебна година 

 Осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на 
образованието за учениците от уязвими етнически общности 

Разработване 

и реализиране на 

собствени програми 

за образователна 

интеграция на 
ученици от 

етническите 
малцинства 

Педагогически 
екип 

2018-
2019г. 

Други 
източници 

1собствена 
програма за 

образователн
а интеграция 

  

Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални 
образователни потребности 

Развитие капацитета 
на учителите от 
училище за работа 

с учениците със СОП, 
както и 

на специалистите, 
работещи с деца и 

ученици за прилагане 
на единна 

методика за 
оценяване на 

образователните им 
потребности. 

 Педагогически 
екип 

2018-
2019г. 

Средства по 
Национални 
програми за 

развитие на 
средното 
образование 

в рамките на 

планираните 
средства в 
бюджета; 

  

  

педагогически 

специалист, 
преминал 

обучение за 
работа с деца 
и 

ученици със 
СОП 

  

ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 
УЧИЛИЩЕ 

  

Повишаване участието и ангажираността на родителите 

  
2018-
2019г. 

Бюджет на 
УН 

 Брой 

проведени 
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беседи 

  

Информациоини 
кампании сред 

родителите с 
привличане на 
образовани 

и реализирани в 
професията хора от 

общността 

  

Класни 
ръководители, 
педагогически 
екип 

2018-
2019г. 

Не са 
необходими 
средства 

Брой 

информацион
ни  

кампании 

 Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество 

Планиране 

на дейности 

в плана на 

класния ръководител, 
насочени към 

идентифициране на 
ученици в риск и 

към индивидуалното 
им консултиран 

Класни 
ръководители,  

Началото 
на 
учебната 
година. 

  

Не са 
необходими 
средства 

Работни 
планове на 
класните 
ръководители 

Инициативи за 
подпомагане на 

ученици в риск от 
техни съученици 

  

Класни 
ръководители, 
педагогически 
съветник 

2018-
2019г. 

Не са 
необходими 
средства 

 Брой 

реализирани 
инициативи 

 Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на 
училище 

по финансови причини 

. Популяризиране на 
добри 

училищни практики за 

Класни 
ръководители 

2018-
2019г. 

Няма 
необходимос
т от средства 

Брой 

 добри 
практики 
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подпомагане на 

деца и ученици в риск 

  

КООДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 

1. Осъществяване на 
контрол по 

изпълнението на 
плана 

  

Директор Юни 2019г. 

В рамките н 

а 
планираните 
средства 

в бюджетите 
на 

участващите 
институции 

/организации 

отчет 

  

 

  

 


