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 Училищната програма за превенция на отпадането е основен инструмент за планиране на 

дейностите по задържане на учениците в училище. 

Програмата се основава на няколко принципа: 

 Всеки ученик може да бъде отличник. Всеки ученик е добър в някаква област. Нашият 

подход е : да открием тази област, в която даденият ученик е добър; да му се помогне да бъде 

отличник в тази област, като доразвие своите знания и умения по приемлив за обществото начин; 

чрез това в което е добър да развие допълнителни знания и умения и в останалите области, които 

са заложени в учебните програми. 

 Поставяне на високи очаквания. Всеки човек се стреми да постигне това, което се очаква 

от него. За постигане на по-добри резултати пред тях трябва да се поставят все нови и по-висаки 

очаквания. На всеки ученик трябва да се покаже, че той може да успява – от там нататък да му се 

поставят все по-високи цели и очаквания. 

 Училището може да бъде привлекателно за всеки ученик! За да бъде училището 

привлекателно е необходимо децата, техните родители и местната общност, от която са част, да 

припознават училището като „своя“ институция. 

 Училището може да бъде добре фунционираща система. Добре организираното училище  

е най-сигурната гаранция за привличането, задържането и успеха на учениците. Добре 

организираното училище увмее да приобщава и родителите, има ресурси да предлага по-широк 

спектър от образователни възможности извън едносменното обучение в клас и прилага мадерни 

педагогически методи на работа. 

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ 

1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър. 

2. Да му помогнем да се превърне в отличник в тази област, като доразвие своите знания и 

умения по приемлив за обществото начин. 

3. Чрез това, в което е 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. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА 

Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. 

Причините за това са комплексни и трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в 

мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в 

училищната среда, а от друга и в педагогическата колегия. Макар и малък брой има ученици в 

училище, които поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия, допускат 

неизвинени отсъствия. Имат лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно 

общуване  в училище, както и голям брой слаби оценки, което неминуемо ги поставя в групата на 

застрашени от отпадане. 

МЕРКИ 

1. Обсъждане на темата за „Превенция на отсъствията на ученици от училище“  на 

педагогически съвет. 

2. Поддържане на контакт и системни разговори между учители и родители на ученици, 

които допускат голям брой неизвинени отсъствия. Провеждане на индивидуални 

родителски срещи и запознаване с графика за консултации на педагогическия съветник. 
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3. Ежемесечни участия на педагогическия съветник в кръгла маса към ЦОП – Димитровград. 

4. Осигуряване на социално-слабите деца карти за пътуване, учебници и учебни помагала. 

5. Осигуряване на възможности на учениците да участват в ученическия съвет и работа по 

проекти. 

6. Осигуряване на възможности на учениците да участват в олимпиади, състезания и 

турнири. 

7. Ефективно използване на електронния дневник – попълване на отсъствия, оценки и 

изпращане на съобщения. 

8. Провеждане на ефективни консултации по учебните предмети. 

9. Участие на ученици в ден на самоуправлението. 

10. Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната 

общност. 

11. Осигуряване на възможност на учениците за допълнителна подготовка. 

12. Провеждане на съвместни обучения с класните ръководители и инспектор от детска 

педагогическа стая. 

13. Обучение на ученици по вълнуващи ги теми на принципа „Връстници обучават 

връстници“. 

14. Изготвяне на социометрична картина на класа през втори учебен срок по желание на 

класния ръководител. 

15. Механизми за индивидуална работа със застрашените от отпадане: изготвяне на профил на 

застрашените от отпадане, портфолио, индивидуални консултации. Те включват: 

Изготвяне на поименен списък от класните ръководители, в чиито класове има ученици, 

застрашени от отпадане по различни причини (ученици, чиито родители са в чужбина и 

др.); Изготвяне на личен профил на тези ученици; Изработване на индивидуален 

тематичен план и календарен график за преодоляване на риска (изготвя се съвместно с 

ученическия парламент и родителския клуб). 

16. Участия на ученици в клубове по интереси. 

17. Съвместна работан с институциите за работа с деца и ученици на територията на 

общината: 

- Детска педагогическа стая 

- Център за обществена подкрепа 

- ОП „ Детски и младежки център“ 

- Местна комисия за борба с противообществените прояви 

- Отдел за закрила на детето. 

 

Изготвил: 

Комисия с председател: Галя Пенкова 

Членове: 

1. Анжелина Мелниченко 

2. Цанка Колева 

3. Деляна Бодурова – представител на ОС 

 


