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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Програмата за превенция на ранното напускане на училище в Професио- 

нална техническа гимназия „Иван Райнов“ град Ямбол е разработена на основание 

чл. 263, ал.1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и е в 

съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените 

приоритети за развитие в сферата на средното образование и по-специално в 

професионалното образование. 

Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, 

интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на 

училище на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите об- 

разователната система (2013–2020), приета от Министерския съвет с Протокол № 

44 от 30.10.2013 год. 

Отсъствията на учениците от час и отпадането им от системата на образо- 

ванието е във фокуса на Новия закон за училищно и предучилищно образование. 

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, ко- 

ето води до безпричинни отсъствия от училище. Учениците от социално слаби 

семейства особено от горен курс, са принудени да работят и то не само през лет- 

ните месеци и ваканциите. Това също води до голям брой отсъствия. При семейс- 

тва в риск е занижен контролът от страна на родителите, което поставя в риск от 

отпадане и самите ученици. Учениците от ХІІ клас обикновено през ІІ 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 канди- 

датстудентски изпити, което също води до натрупване на отсъствия. Този проб- 

лем се забелязва от години не само в нашето училище, но и в национален мащаб. 

В ПТГ ”Иван Райнов“ гр. Ямбол се обучават ученици от всички общини в 

област Ямбол от VІІІ до ХІІ клас. Доста голям брой от учениците пътуват, за да 

дойдат на училище и понякога трупат закъснения поради по-късно идване на 

училище,а не поради липса на мотивация за учене. 
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ІІ. 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 уче- 

ници от идентифицираните рискови групи в училище. 

2. Намаляване броя на учениците в риск от отпадане по различни причини. 

3. Устойчив растеж и утвърждаване специфичния облик на училището, раз- 

виващи потенциала на всеки ученик с възможност за пълноценна социална реа- 

лизация. 

4. Преодоляване на обучителните трудности 

5. Формиране на потребности, интереси и нагласа за учене и самоусъвър- 

шенстване през целия живот. 

6. Привличане на родителската общност в училище. 

7. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на 

училищната общност . 

 
III. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА 

УЧЕНИЦИ 

✓ Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп 

до образование; 

✓ Недопускане на дискриминация и приобщаване на всеки ученик; 

✓ Гарантиране подкрепа на личностното развитие; 

✓ Осигуряване на сътрудничество между всички участници в процеса 

на приобщаващото образование. 

 
IV. МАРКЕРИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ 

1. Промяна в поведението на ученика – ранни индикации за отпадане като 

закъснения, отсъствия, проблеми с дисциплината, взаимоотношенията в клас; 

понижаване на интереса към учебния процес и други; 

2. По наблюдение на учители, класен ръководител, съученици, родители; 

3. По даден сигнал от други институции – отдел „Закрила на детето“; Мест- 

на комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолет- 

ни км Община Ямбол; Детска педагогическа стая, Община и др. 

4. Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването; 

5. Негативно влияние на средата - на улицата/приятелския кръг; 
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6. Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите; 

7. Нисък жизнен стандарт. 

 

V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ: 

1. Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъс- 

твията на учениците и непосещаването на училище 

2. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на 

учениците 

3. Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността 

за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите 

4. Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищните 

мероприятия 

5. Включване на учениците в занимания по интереси, работа по мярка „Без 

свободен час” 

6. Осигурен достъп до спортната база на училището, до компютърните ка- 

бинети и библиотеката 

7. Картотекиране на ученици в риск с превенция за задържането им в учи- 

лище 

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

застрашените от отпадане ученици 

9. Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изна- 

сяне на беседи от класните ръководители и педагогическия съветник- за стрес, 

трафик на хора и т.н. 

10. Провеждане на консултации с педагогическия съветник на училището 

(при необходимост) и други специалисти 

11. Организиране на срещи с работодатели с цел мотивиране на учениците 

да посещават училище и да усвояват учебния материал, като условия за бъдеща 

работа 

12. Създаване на Ученически съвет и провеждане на разговори с учениците 

и подпомагане на организацията на училищните мероприятия от страна на педа- 

гогическия съветник 

13. Провеждане на активни консултации със семействата или настойници- 

те на учениците от педагогическия съветник и класния ръководител 
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14. Засилен контрол относно изпращане на уведомителни писма до община 

Ямбол и дирекция „Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече от пет 

отсъствия по неуважителни причини в рамките на един месец 

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

напускане чрез различни форми на самоуправление 

16. Редовно попълване на ученическите книжки с отсъствията на ученици- 

те и подписи на родителите 

17. Създаване на подкрепяща среда в класа за застрашените ученици- 

отговорността е на класния ръководител и на всеки учител 

18. Класният ръководител установява причината за отсъствия 

19. Осигуряване на педагогическа подкрепа за тези деца от страна на учи- 

телите – създаване на условия и организация за преодоляване на изоставането и 

пропуските чрез прилагане на индивидуален подход, чрез използване на самосто- 

ятелна и групова работа, консултации 

20. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на всеки нужда- 

ещ се ученик. 

 
VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ В РИСК ОТ НАПУСКАНЕ 

ЧРЕЗ УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

➢ Създаване на Ученически съвет - основната му задача е да събира, 

обменя и популяризира мненията и идеите на учениците. Целта е да бъдат полез- 

ни на себе си и на училището и заедно да го превърнат в желана за тях територия 

чрез следните примерни дейности: 

✓ провеждане на ежемесечни заседания на Ученическия съвет за реша- 

ване на текущи въпроси и вземане на решения 

✓ отбелязване на патронния празник на училището 

✓ отбелязване на 16-ти ноември – Международен ден на толерант- 

ността 

✓ отбелязване на 1-ви декември - Международен ден за борба срещу 

СПИН  

✓ организиране на благотворителни кампании 

✓ украса и дейности по повод Коледа и Нова година 

✓ 14 февруари - Ден на влюбените 
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✓ последната сряда на месец февруари – Ден на розовата фланелка – Не 

на тормоза в училище! 

✓ отбелязване на 1 март 

✓ отбелязване на 3 март 

✓ 22.04. - Ден на земята 

✓ 9-ти май - Ден на Европа 

✓ 31-ви май - Международен ден срещу тютюнопушенето 

✓ 26-ти юни – Международен ден за борба с наркотиците и др. 

➢ Провеждане на часове от членове на Ученическия съвет с учениците 

от различни паралелки по подхода: „Връстници обучават връстници” 

➢ Ден на ученическо самоуправление, в който ролите учители - учени- 

ци 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 

 
VII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

№ Дейности Срок Отговорник 

1. Реализиране на мерки за проследяване на пре- 
местването и отсъствията на учениците – ежеме- 
сечни справки, писма 

през учебната 
година 

Директор, зам.- 
директори 

2. Наблюдение и събиране на информация за уче- 
ници с риск от отпадане 

през учебната 
година 

класни ръководители 

3. Създаване на подкрепяща среда в класа за заст- 
рашените ученици 

през учебната 
година 

класни ръководители, 
учители 

4. Установяване причината за отсъствия на учени- 
ците 

ежемесечно класни ръководители 

5. Създаване на условия и организация за преодо- 
ляване на изоставането и пропуските чрез 
прилагане на индивидуален подход, чрез използ- 
ване на самостоятелна и групова работа при ус- 
вояване на учебния материал за застрашените от 
отпадане ученици 

през учебната 
година 

класни ръководители, 
учители, 

педагогически съвет- 
ник 

6. Утвърждаване и оповестяване на график на кон- 
султации на ученици от учители по всички учеб- 
ни предмети 

месец септемв- 
ри 2021г. 

Директор 

7. Включване в извънкласни и извънучилищни 
дейности в съответствие с интересите и възмож- 
ностите на тези ученици 

през учебната 
година 

класни ръководители, 
учители, 

педагогически съвет- 
ник 

8. Формиране на мултидисциплинарни екипи по 
конкретния случай на дете в риск 
да отпадне от училище, според идентифицирани- 
те потребности съгласно разпоредбите на ЗПУО и 
Наредбата за приобщаващо образование 

при необходи- 
мост 

Директор 

9. Информиране и консултиране на семейството за 
социалната функция на 

през учебната 
година 

класни ръководители, 
педагогически съвет- 
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№ Дейности Срок Отговорник 

 образованието и последиците от отпадането на 
детето от училище 

 ник 

10. Запознаване на родителите с Правилника на учи- 
лището и възможностите, които то дава за обуче- 
ние и възпитание на децата 

родителски 
срещи 

класни ръководители 

11. Мотивиране на застрашените ученици към рабо- 
та в екип чрез участие в училищни кампании и в 
помощ на Ученически съвет 

през учебната 
година 

педагогически съвет- 
ник 

12. Планиране и осъществяване на контрол за ре- 
довно вписване на отсъствията в електронния 
дневник 

през учебната 
година 

Директор, 
зам.-директори 

13. Подаване на данните за отсъствия на учениците 
към отдел „Закрила на детето“, Община Ямбол и 
ИСРМ 

през учебната 
година 

Директор, 
педагогически съвет- 

ник 

14. Планиране и осъществяване на контрол върху 
спазване на задълженията на класните ръково- 
дители – анализ и оценяване на рисковите фак- 
тори за отпадане на ученици – слаб успех, лоша 
дисциплина, отсъствия и набелязани мерки 

през учебната 
година 

Директор 

15. Изготвяне на списък (регистър) на ученици, заст- 
рашени от отпадане при наличие на ученици 

месец ноември 
2022г. 

класни ръководители, 
педагогически съвет- 

ник 
16. Квалификация на педагогическите специалисти, 

насочени към идентифициране и справяне със 
случаи на риск от отпадане на ученици 

през учебната 
година 

Директор, 
педагогически съвет- 

ник 
17. Интерактивни методи на преподаване, електрон- 

ни уроци практическа насоченост и атрактивност 
за учениците 

през учебната 
година 

учители 

18. Планиране и организиране на обучение, ориен- 
тирано към потребностите на всеки ученик – 
личностно ориентиран подход 

през учебната 
година 

учители 

19. Анализиране на резултатите от входните нива по 
отделни учебни предмети спрямо очакваните 
резултати 

месец октомв- 
ри 2022г. 

учители 

20. Работа с родители, които не осигуряват присъст- 
вието на децата си в училище 

през учебната 
година 

Директор, 
класни ръководители, 
педагогически съвет- 

ник 

21. Сътрудничество с различни организации – 
МКБППМН, ПИЦ, Детска педагогическа стая, от- 
дел „Закрила на детето“, ЦОП и др. 

през учебната 
година 

Директор, 
педагогически съвет- 

ник 
22. Индивидуално консултиране с ученици в риск от 

отпадане 
през учебната 

година 
класни ръководители, 
педагогически съвет- 

ник 

 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНО НИВО, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИ: 

❖ Семейство 

❖ Педагогически съветник 

❖ Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни 

и непълнолетни към Община Ямбол 
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❖ Училищен координационен съвет за превенция и за справяне с тор- 

моза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище 

❖ Координационен екип за обща и допълнителна подкрепа за личнос- 

тно развитие 

❖ Педагогически съвет 

❖ СД „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ 

❖ Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към 

Общински съвет по наркотични вещества към Община Ямбол 

❖ Детска педагогическа стая 

❖ Други институции 

 
 
 
 

Изготвили: 

1. Радостинка Минчева  –ЗДУД 

2. Йорданка Недялкова – ст. учител 

3. Радост Пехливанова – ст. учител 
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