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Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия 

съвет с протокол № 9/07.09.2022г. и е утвърдена със Заповед 

№74/23.09.2020г. 

 



1. Анализ на ситуацията 
  Основните причини за преждевременно напускане на училище са отсъствия, 

слаб успех, 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. 

Учениците от социално слаби семейства особено учениците от прогимназиален 

етап, са принудени да работят и то не само през летните месеци и ваканциите. 

Това също води до голям брой отсъствия. При семейства в риск е занижен 

контролът от страна на родителите, което поставя в риск от отпадане и самите 

ученици. 

Учениците от ХІІ клас 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. 
 

2. Цел на програмата – разработване на комплекс от ефективни мерки и 

дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на 

ученици от училище. 

  

3. Мерки и дейности с цел превенция от преждевременно напускане  

на учениците от училище: 

 

-създаване на позитивна образователна среда чрез изграждане на 

положителна връзка с училището,основаваща се на 

доверие,уважение,чувство на принадлежност,внушаване на 

съчувствие и насърчаване; 

- училищната среда да спомага за адаптация на учениците,като 

отговаря на техните потребности; 

- ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на 

учениците; 

- учителите да идентифицират конкретните трудности на 

учениците,които водят до проблеми с тяхната успеваемост и чрез 

отношения на партньорство и сътрудничество да им помогнат да ги 

преодолеят; 

- допълнително обучение на отделни ученици изостанали в 

образователните си постижения; 

-интеркултурно образование във връзка с различния етнически състав 

на учениците за постигане на приемственост и толерантност във 

взаимоотношенията им; 



-провокиране на активността на учениците в учебните часове с цел 

повишаване на техния интерес; 

- акцент върху интерактивните методи на обучение с цел по-висока 

активност на учениците в учебния процес; 

- превантивна работа с психолог на ученици,които често сменят 

училището си за по-лесна адаптация към новата среда; 

-кариерно ориентиране; 
 - 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; 

  - 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 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 компютърни кабинети и 

библиотека; 

  - индивидуална работа от страна на класни ръководители със застрашени от 

отпадане ученици; 

  - създаване на ученически парламент и провеждане на съвместни разговори с 

учениците и класния ръководител поне два пъти седмично; 

  - провеждане на ежеседмични активни консултации със семействата или 

настойниците на учениците в риск от преждевременно напускане; 

  - засилен контрол от страна на директора, относно изпращане на уведомителни 

писма до дирекция „Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече от 

пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец; 

  - отбелязване на празници и тържества с цел мотивирането и задържането им в 

училище; 

 

4. План за изпълнение на програмата 

 

 
Мерки и дейности за 

изпълнение на 

програмата 

Отговорници Срок за изпълнение 

Съвместни дейности с 

родителите за 

преодоляване на 

Класни ръководители 2022/2023 учебна 

година 



проблема с отсъствията 

на учениците и 

непосещаването на 

училище 

Своевременно 

информиране на 

родителите за 

отсъствията и успеха 

на учениците 

Класни ръководители Ежемесечен  

Тематични срещи с 

родители по 

проблемите на 

отговорността за 

възпитанието и 

образованието на 

децата и общите 

задължения на 

родителите 

Всички учители Веднъж на срок 

Повишаване участието 

и ангажираността на 

родителите в 

училищни 

мероприятия 

Всички учители Постоянен 

Посещения на класните 

ръководители по 

домовете на учениците, 

които отсъстват от 

училище повече от 5 

последователни дни 

без причина 

Класни ръководители Постоянен 

Индивидуална работа 

от страна на класни 

ръководители със 

застрашени от 

отпадане ученици 

Класни ръководители Постоянен 

Създаване на 

ученически парламент 

и провеждане на 

съвместни разговори с 

учениците и класния 

ръководител  

Класни ръководители Ежесечен 

Провеждане на 

ежеседмични активни 

Класен ръководител Ежеседмичен 



консултации със 

семействата или 

настойниците на 

учениците в риск от 

преждевременно 

напускане 

Засилен контрол от 

страна на директора и 

зам.-директора, 

относно изпращане на 

уведомителни писма до 

дирекция „Социално 

подпомагане” за 

учениците, допуснали 

повече от пет 

неизвинени отсъствия в 

рамките на един месец 

Директор  Ежемесечен 

Отбелязване на 

празници и тържества с 

цел мотивирането и 

задържането им в 

училище 

Учителите по БЕЛ Постоянен 

 

Допълнително 

обучение на отделни 

ученици,изоставащи в 

образователните си 

постижения чрез 

диференциран подход 

и индивидуална работа 

 

 

 

 

 

Всички учители 

 

Постоянен 

 

Интеркултурно 

образование  

 

 

 

 

Класните ръководители 

 

Ежемесечен, постоянен 

 

Превантивна работа с 

психолог 

 

Класните ръководители 

 

Веднъж на срок или 

ежемесечно 



 


