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УТВЪРЖДАВАМ:  

МАРИЕЛА ГОРАНОВА 

Директор СУ „Иван Вазов“ - Мездра 

Заповед № РД-921 /14.09.2021г. 
 

 

 

ПРОГРАМА                         

за превенция на ранното напускане на училище 

на СУ „Иван Вазов“ за периода 2021-2025 г. 

 
 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система на СУ "Иван Вазов" е разработена в съответствие със следните документи: 

● Закон за предучилищното и училищното образование; 

● Стратегия за възпитателна работа в педагогическите институции; 

● Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства. 

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

Причините за това са комплексни. Програмата разглежда причините за преждевременното 

напускане на училище и мерки работещи по отношение на справянето с риска от отпадане 

от училище. 

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО 

 

Учениците, които се обучават в СУ „Иван Вазов“ са повече от 450 от І до ХІІ клас. В 

училището учат основно деца от български произход, но има деца, чиито майчин език е 

различен от български (това са основно деца от етнически малцинства).  

Средно училище „Иван Вазов“ - Мездра е училище с  дългогодишна история и 

дългогодишни традиции в обучението на учениците по информационни технологии, чужди 

езици и хореография. Oт първи клас те се ориентират в области, които харесват. Това е 

причината, отсъствията в начален и прогимназиален етап, както и в гимназиален, в 

паралелките с прием след седми клас, да бъдат минимални. 

гр. Мездра 3100, област Враца, ул. “Георги Димитров” №32 

тел.: 0910/9-24-58 директор, 0910/9-23-25 канцелария 
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     Училището разполага с отлична материално-техническа база и квалифицирани 

кадри, доказали своя професионализъм през годините, които са гаранция  за доброто 

развитие на училището и в бъдеще.  

Учителският колектив активно участва в различни европейски и национални 

програми, като увлича с ентусиазма си и учениците, което пък съдейства за повишаване 

желанието за редовно посещение на учебните занимания. 

В последните години съвместната работа с Училищното настоятелство не е на 

необходимото ниво, което също допринася за повишаване риска от отпадане на ученици. 

По-голямата част от родителите се отзовават на поканите за родителски срещи, празници и 

други прояви, показват своя интерес и желание за сътрудничество.  Но има и 

незаинтересовани родители, които не се явяват в училище, освен ако не е възникнал 

някакъв проблем и им е изпратено изрично уведомително писмо или са  поканени 

специално от ръководството на училището. 

За преодоляването на възникналите проблеми в определен етап училището води 

гъвкава политика с цел да се разгърне личния потенциал на всяко дете съобразно неговите 

нужди,  потребности и интереси.  

Често срещана причина за системно отсъствие от училище e нагласата  на някои 

ученици, които смятат образованието за безсмислено, ходенето на училище безинтересно и 

скучно, а учебния процес за твърде труден. На въпрос „Защо идваш на училище“ такива 

ученици отговарят: „защото родителите ми искат“, „за да се видя с приятели“, „защото у 

дома ми е скучно да съм сам“.  

Тази нагласа може да се преодолее чрез откриване на областта, в която нашите 

ученици се изявяват добре. А това се реализира чрез: 

 Осигурен достъп до спортната база на училището:  на разположение на 

учениците са два физкултурни салона, добре уредено дворно пространство с обособени 

игрища, площадка за лека атлетика, фитнес площадка, маси за тенис, различни спортни 

клубове, площадка за БДП. Резултатът от тази възможност може да се види дори след 

приключване на учебните часове – винаги има ученици, които остават не само за 

различните спортни клубове, но и просто да поиграят на тенис, баскетбол, хандбал или 

футбол. 

 Училището разполага с безжичен интернет, а освен това са оборудвани  

четири  компютърни кабинета и това също допринася за ангажираността на учениците към 

учебния процес  

 Системно се обновява  материалната база 

 За намаляване безпричинните отсъствия от училище, класните ръководители 

информират педагогическия съветник и училищния психолог за деца и ученици в риск, за 

да  се осигури необходимата индивидуална работа. Особено активна  е дейността на 

УКПППМН в тази насока. 

 

 

III. ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕТО НА НЯКОИ УЧЕНИЦИ 

1. Икономически – безработица, ниски доходи, понижен жизнен стандарт, 

миграция на семействата; 

2. Социални – родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, кризи 

в семейството: 

● отрицателно въздействие на домашната среда – функционална неграмотност; 

непълни семейства, домашно насилие; 

● деца и ученици в риск – с наклонности да извършат противообществени 

прояви, налагане на строги наказания от страна на родителите; 

● влияние на рисковите неформални групи или приятелската среда. 

3. Образователни причини – трудности при усвояването на учебното 

съдържание, начин на оценяване, създадени/ заучени навици или липсата на такива, 
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негативна нагласа на участниците в учебния процес, липса на мотивация, голям брой 

отсъствия, лоша дисциплина, агресия в училище, ниски образователни резултати, 

взаимоотношения в училище, неподходящ избор на училище или профил. Тук трябва да 

включим и трудностите при усвояване на българския език и изграждането на пълноценни 

комуникативни умения при децата от чуждестранен произход. 

4. Институционални причини – недостатъчно координиран подход между 

различни служби и специалисти на национално, местно, регионално и училищно ниво. 

5. Причини, свързани със здравния статус - рисковете от преждевременно 

напускане на ученици със СОП са свързани с недостатъчната подготовка на училищата за 

приобщаването им. 

 

IV. ЦЕЛИ 

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. 

2. Подобрени резултати от обучението, измерими от НВО и ДЗИ и осигурена 

подходяща образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик. 

3. Създаване на толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, и в която 

може да открие своето място. 

 

 

V. ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Тъй като в училището се  обучават ученици от различни селища на община Мездра, в 

целевата група влизат учениците от всички етапи на образование. 

 

 

VI. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Мерки за реализиране на 

политиките 

Отговорник Срок за 

изпълнение 

Индикатори 

Осигуряване на положителна 

образователна среда - работна 

атмосфера, добри взаимоотношения 

между учители и ученици, както и 

между самите ученици.  

Педагогически 2021г.-2025г Намаляване на 

безпричинните 

отсъствията 
персонал 

  

Разработване и реализиране на 

мерки за  проследяване на 

отсъствията. Ежемесечна справка. 

Заместник-дире 

тори, 

Педагогически 

съветник 

2021г-2025г Броя 

отсъствията 

на 

Увеличаване на интереса на учениците 

към учебния процес, използвайки 

възможностите на технологиите, 

компетентностния подход и 

неформалните методи на обучение 

Преподаватели 

 

 

2021г 

 

г

. 

-2025г Постигнатите 

резултати на 

учениците 

Планиране и осъществяване на 

контрол върху спазването на 

задълженията на класния 

ръководител – анализ и оценяване на 

рисковите фактори за отпадане от 

училище, ученици със слаб успех, 

лоша дисциплина. 

Заместник- 

директор 

УД 

 

по 

2021г.-2025г Направени 

проверки 
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Организиране на извънкласни 

дейности, свързани с интересите на 

учениците – спортни състезания, 

създаване на отбори по дебати и речи, 

участие в доброволчески инициативи 

и проектни дейности. 

Преподаватели 2021г.-2025г Брой ученици 

Анализиране на резултатите от 

обучението по отделните учебни 

предмети спрямо очакваните 

резултати. 

ЗДУД 2021г.-2025г Резултати 

обучението 

от 

Подобряване възможностите за 

обучение на деца със СОП: 

● осигуряване на 

допълнителна подкрепа; 

● прилагане на единна 

методика за оценяване 

Учители, 

работещи с 

деца със СОП 

Ресурсни 

учители 

Психолог 

Педагогически 

съветник 

2021г.-2025г Брой 

разработени 

индивидуални 

учебни програми 

Кариерно ориентиране и 

консултиране 

Психолог 

Педагогически 

съветници 

Обучени 

преподаватели 

2021г.-2025г Брой 

консултирани 

ученици и 

родители 

Обучение на учители за ефективно 

реализиране на образователния процес 

в онлайн среда, за да се поддържа 

интереса на учениците и да няма риск 

от отсъствието им по време на 

виртуалните уроци. 

Заместник- 

директор 

2021г.-2025г Резултати на 

учениците от 

реализирано 

онлайн обучение 

Осигуряване 

ученици от 

семейства. 

на устройства на 

социално слаби 

Домакин 2021г.-2025г Активно участие

 в                       

онлайн 

обучение 

 

      

VІI . МЕРКИ:  

А. Начален етап: 

1. Изготвяне на поименен списък от класните ръководители, в чиито класове 

има ученици със затруднения в ограмотяването и липсата на математически 

компетенции. 

2. Изготвяне на портфолио на тези ученици. 

3. Изработване на индивидуален тематичен план и календарен график за 

преодоляване на изоставането. 

4. Определяне на ден от седмицата, като може да се ползва и вторият час на 

класа, в който родителите на тези ученици да бъдат запознавани с 

постиженията на своите деца.  

 

Б. Прогимназиален  и гимназиален етап:  

1. Изготвяне на портфолио от класните ръководители на застрашените от 

отпадане ученици.  

2. Провеждане на анкета с тези ученици за установяване на проблема. 
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3. Изработване на портфолио и индивидуален тематичен план на учениците със 

слаби постижения по предмети от съответния учител, който преподава. 

4. При положителни резултати, ученикът да бъде поощряван с грамота, която се 

прилага към личното му портфолио. 

5. При негативни резултати или при повторение на такива, ученикът да бъде 

наказван със седмично дежурство или полагане на труд, по преценка на 

ръководството.           

   

 

 

В. Мерки, засягащи всички ученици: 

 

1. Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на 

учениците и непосещаването на училище; 

2. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците; 

3. Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни мероприятия; 

4. Включване на учениците в занимания по интереси; 

5. Осигурен достъп до спортната база на училището и до компютърните кабинети; 

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

7. Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на 

беседи от класните ръководители и МКБПППМН -за стрес, трафик на хора и др. 

8.  Провеждане на разговори с учениците от педагогическия съветник и училищния 

психолог. 

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

родителски общности, на представители на местната власт и гражданския сектор. 

10. Разработване на механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището ученици. 

11. Разработване на механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане. 

 

 

 

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с 

Протокол № 17/14.09.2021г. и утвърдена със Заповед № РД-921/ 14.09.2021г. на 

директора на училището. Програмата се актуализира на всеки 5 години, при 

настъпили промени в нормативните актове в системата на образованието или ако 

Педагогическият съвет прецени, че спецификата на образователния процес налага 

това. 
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