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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ -  ГР. КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 
 

6900 гр. Крумовград, ул. „Опълченска” № 1, тел / факс  03641/7455, e-mail: sou_vasillevski_kg@abv.bg, http://su-kg.net 

 

 

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                         

                                                                                  към Заповед № 2346/14.09.2020 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

учебна 2020/2021 г. 

 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата програма конкретизира политики, мерки и дейности, приети в Стратегията за ограничаване на отпадането от 

училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в област Кърджали съобразно спецификата и 

конкретните условия в СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград. 

Програмата за превенция на ранното напускане на училище е част от училищната политика във връзка с прилагане на 

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с ПМС № 100/08.06.2018 г. (Обн., ДВ, бр. 50 от 

15.06.2018 г., изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г.), както и в други национални, областни, общински и училищни политики с такава 

насоченост. 

II. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА 

Образованието в България заема важно място в ценностната система на българина, като този приоритет придоби още по-голяма 

значимост в процеса на модернизиране на икономическите и социални структури в страната. Голям брой деца напускат 

преждевременно училище или дори никога не прекрачват неговия праг -  явление, което води до тежка форма на социално неравенство. 

http://su-kg.net/
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Въвеждането на Програма за превенция на ранното отпадане от училище се налага от разбирането, че реален напредък в намаляване на 

напускащите училище ученици може да бъде постигнат само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, 

която се следва от цялата училищна общност. Настоящият действащ Закон за училищното и предучилищно образование създава 

условия за редовното присъствие в училище и активната работа по време на учебните часове, които са важни за бъдещото и 

личностното развитие на всеки ученик. Те са гаранция за неговия успех, залог за по-добра социализация и по-големи възможности за 

реализация. Важна роля в това отношение има училището, което трябва да подхожда комплексно и същевременно индивидуално за 

всеки конкретен случай на ученик, застрашен от отпадане. Предприемането на адекватни и ефективни мерки от педагогическия екип за 

намаляване броя на отсъствията, броя на преждевременно напусналите, следва да се основава на задълбочен анализ на причините, 

пораждащи тези явления. Причините за допуснатите отсъствия и последващият риск от отпадане от училище не се проявяват 

изолирано, а са в резултат от съвкупност на различни фактори.Трябва да бъде осигурена    подкрепа за равен достъп до качествено 

образование и развитие на потенциала на всеки ученик, на неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото. 

Необходимо е своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на учебния материал и застрашеност от 

отпадане.  

III. ПРИЧИНИ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

 Социално-икономически причини - един от основните фактори за отпадане от образователната система. Лошото 

качество на живота на определени социални слоеве поставя сериозни препятствия пред образованието на децата и младежите. Ниските 

доходи не позволяват на много семейства да покрият разходите на своите деца за образование (за учебници, тетрадки, дрехи, храна) и 

се посочват от родителите като главна причина за отпадане. От друга страна, детето, което не посещава училище, е ценно и като 

трудов ресурс и често подпомага формирането на семейния бюджет, участва в домакинската работа или се грижи за по-малки сестри и 

братя. Търсенето на по-висок стандарт на живот принуждава много родители да емигрират в чужбина без децата си, като ги оставят на 

грижите на роднини. Липсата на пряка родителска заинтересованост и контрол води до тяхното демотивиране за участие в 

образователния процес, което често ги поставя  и до отпадане от училище    

 Образователните причини - свързани са както с училищната среда, така и с организацията на учебния процес. 

Съществени са затрудненията при усвояване на учебния материал; слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него 

нежелание да се посещава училище; наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители и др.  

 Етнокултурна причина – етническата принадлежност на детето оказва съществено влияние. В тази група се регистрират 

някои специфични етнокултурни причини за отпадане на ученици от училище - промяна в семейния статус на ученици /заживяват на 

семейни начала преди 16 - годишна възраст и създават семейство неофициално, въпреки забраната на закона/; по-ниска ценност на 

образованието. Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори, оказва най-силно влияние, когато 

семейството живее в компактна група сред представители на собствения етнос. 
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II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Ограничаване отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система чрез 

провеждане на целенасочена и ефективна училищна политика и координирани действия и мерки. 

2. Осигуряване на институционална подкрепяща среда спрямо ученици в риск от отпадане чрез създаване на положителни 

нагласи към образователния процес, изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната 

общност. 

 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Недопускане на ученици, отпаднали от училище или преждевременно напуснали образователната система. 

2. Създадени условия и повишена мотивация за посещение на училище. 

3. Подобряване на учебните резултати и осигуряване на своевременна и адекватна образователна подкрепа за развитието на 

учениците, включително на ученици от уязвими групи. 

 

IV. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни причини с 10 % в сравнение с предходната учебна година: 

1.1. брой отсъствия в края на срока/учебната година; 

1.2. брой санкционирани ученици за отсъствия; 

1.3. брой ученици с 5 и повече  отсъствия по неуважителни причини; 

1.4. брой ученици, положили изпити за определяне на срочна и/или годишна оценка по учебни предмети поради допуснати 

отсъствия. 

2. Подобряване на учебните постижения на застрашените ученици. 

3. Брой ученици в риск от отпадане, включени в училищни дейности. 

4. Брой родители, на които е оказана институционална подкрепа. 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

1. От бюджета на училището. 

2. Целеви средства за осигуряване на: 

2.1. учебници на учениците от I – VII клас; 

2.2. безплатен транспорт за пътуващите ученици до завършване на средно образование; 

2.3. стипендии – ученици след завършване на основно образование. 

2.4. предоставяне в натура на отпуснатите семейни и социални помощи в съответствие с индивидуалните потребности на 

учениците; 
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2.5. обща и допълнителна подкрепа на учениците; 

2.6. целодневна организация на учебния ден с транспорт и столово хранене; 

2.7.  участие в дейности по реализиране на иновациите. 

3. От НП на МОН. 

4. Проекти. 

 

VI. МЕРКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗИТИВНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

Дейности за реализиране на мерките и политиките Изпълнител/и Срок 

1. ПРЕВЕНЦИЯ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

1.1. Предоставяне на настоящата училищна програма за превенция на 

отпадането и намаляване на отсъствията от училище през учебната 2020/2021 

година на педагогическите специалисти. 

Зам.-директор 14.09.2020 г. 

1.2. Сформиране на координационни съвети за превенция на агресията сред 

учениците  и  определяне на член на Екипа за обхват.  

Директор  20.09.2020 г. 

1.3. Сформиране на училищни екипи за подкрепа на личностното развитие на 

ученици в риск съгласно разпоредбите на ЗПУО и Наредбата за 

приобщаващото образование. 

Директор  При необходимост 

през учебната година 

1.4. Прилагане на нови подходи в работата с родителите: 

- участие в дейността на обществения съвет; 

- алтернативни родителски срещи; 

- съвместни дейности – по паралелки; 

- индивидуална работа с родители на застрашени от отпадане деца. 

Класни ръководители, 

учители в групи, пед. 

съветник 

През  учебната година 

1.5. Своевременно идентифициране на риска  от отпадане на застрашните 

ученици    - установяване на причините и изготвяне на план за обща подкрепа 

Класни ръководители През  учебната година 

1.6. Включване на учениците в риск от отпадане в специфични училищни 

дейности: 

- за изява на творческия им потенциал – училищни празници, състезания, 

конкурси и др.;  

Ръководители на групи, 

учители 

През  учебната година 
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Дейности за реализиране на мерките и политиките Изпълнител/и Срок 

- инициативи, насочени към гражданско, екологично, патриотично възпитание;  

- свободен достъп до училищна спортна база; 

- за кариерно ориентиране и консултиране; 

- за превенция на рисковете и здравословни житейски избори. 

1.7. Създаване на подкрепяща среда за учениците със специални образователни 

потребности (СОП) и условия за приобщаващо образование за ученици в риск 

от отпадане: 

- изготвяне на индивидуални учебни програми и планове за подкрепа за 

личностното развитие на учениците в риск и с ниска мотивация; 

- консултиране и допълнителна работа; 

- целенасочена подготовка за НВО и ДЗИ; 

- недопускане на прояви на агресия и тормоз. 

Учители от училището и 

РЦ за подкрепа на 

процеса на 

приобщаващото 

образование 

През  учебната година 

1.8. Устойчивост на  обхвата на учениците, включени в ЦОУД и оптимизиране  

на условията за ефективното ѝ провеждане. 

Класни ръководители, 

учители в групи 

През  учебната година 

1.9. Дейности на ученическия актив  и ученическите класни съвети в подкрепа 

на ученици в риск от отпадане вкл. и по подхода „Връстници обучават 

връстници“. 

Педагогически съветник, 

ръководство на 

ученическия съвет 

През  учебната година 

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

2.1. Повишаване на уменията на педагогическите специалисти за: 

- работа с ученици с различни обучителни затруднения;  

- успешно взаимодействие между училището и семейството. 

Главен учител Съгласно плана за 

квалификация 

2.2. Осигуряване на безплатен транспорт и обедно хранене на всички пътуващи 

ученици до завършване на средно образование.  

Директорът През учебната година 

2.3. Изплащане на стипендии при условията и по реда на ПМС  за условията за 

получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. 

Директорът, комисията 

за определяне на 

стипендиите на 

учениците 

През  учебната година 

2.4. Консултиране на учениците в риск и родителите им относно 

възможностите за продължаване на обучението във форми, различни от дневна 

Класните р-ли, 

Педагогически съветник 

През  учебната година 
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Дейности за реализиране на мерките и политиките Изпълнител/и Срок 

форма на обучение. 

2.5. Ежемесечно подаване на информация в ИСРМ за ученици с 5 и повече 

неизвинени отсъствия.  

Класни ръководители, 

ръководител на 

направление ИКТ 

До 5-то число на 

месеца 

2.6. Ежемесечно подаване на информация за отсъствията на учениците чрез 

информационната система на МОН – модул „Отсъствия“. 

Ръководител на 

направление ИКТ 

До 5-то число на 

месеца 

2.7. Обхват на учениците, подлежащи на задължително училищно обучение до 

16-годишна възраст: 

- отразяване на движението на учениците; 

- проследяване на преместването, писма от/до приемащите училища и 

съответните общини. 

Директорът,  

Техниченски сътрудник  

Уч. 2020/2021 г. 

2.8. Съвместни дейности с Обществения съвет: 

- провеждане на информационни кампании и др.  инициативи с родители за   

изпълнение на държавната политика за ограничаване на отпадането от училище 

и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. 

- Иницииране и провеждане на съвместни заседания на  обществения съвет с   

другите заинтересовани институции при необходимост от решаване на 

проблеми, свързани с отпадането на ученици от училище. 

 

Директор,  

Oбществен съвет 

През  учебната година 

2.9. Контрол по спазване на задълженията на учителите по регистриране на 

отсъствията на учениците, посещаемостта на учебните часове и извънкласните  

дейности. 

Директор,  

зам.-директори 

Ежемесечно  

2.10. Контрол по спазване на задълженията на класните ръководители за 

оформяне и отчитане на отсъствията на учениците. 

Директор,  

зам-директори  

Ежемесечно  

2.11. Осигуряване на подкрепа на класни ръководители и учители в работата с 

ученици в риск: 

- консултации със специалисти и експерти от Д „СП“, МКБППМН, МВР-ДПС и 

др. 

Педагогически съветник  През  учебната година 

2.12. Извършване на своевременна оценка на риска от отпадане и адекватна Класни ръководители През  учебната година 
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Дейности за реализиране на мерките и политиките Изпълнител/и Срок 

реакция спрямо ученици, застрашени от отпадане. 

2.13. Уведомяване на институциите (Община, МКБППМН, Дирекция 

„Социално подпомагане“) за прилагане на законови лостове по отношение на 

родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в училище. 

Класни ръководители При необходимост 

2.14. Работа с родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в 

училище: 

- информиране и консултиране на родителите по изпълнение на задълженията 

за осигуряване присъствието на децата им в училище, отговорности и 

превенция; 

 

Класни ръководители При необходимост 

 

 

Настоящата програма за превенция на ранното напускане на училище е обсъдена и приета на заседание на Педагогическия съвет 

(Решение № 4/Протокол № 18/11. 09. 2020 г.) 

 

 

 

 

 
 

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ 

Директор на СУ „Васил Левски“ 

гр. Крумовград 

 

 

 


