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Програмата за превенция на ранното напускане на училище в ОУ „Христо
Смирненски“ е разработена в съответствие със Стратегията за превенция и намаляване
дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система /20132020/, приета от Министерския съвет с Протокол №44 от 30.10.2013 година, както и
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст, приет от Министерския съвет с Постановление №100 от 08.07.2018 година.

I. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ
УЧИЛИЩЕ

НА

Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически
проблем. Причините за това са комплексни. Корените на това явление 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
педагогическия колектив. Броят на ранно напусналите ученици в нашето училище е
намалял в сравнение с предходната година, но остават тези в риск от отпадане.
Анализът на проблема показва следните причини:
 Проблемна социално - семейна среда – незаинтересовани родители, конфликти,
напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната
среда, неграмотни или ниско образовани родители ;
 Икономически – безработица, ниски доходи и бедност;
 Етнокултурни – отсъствие на мотивация от страна на родителите за
приобщаване и образование на децата им, ниска степен на готовност за
училище и трудна адаптация към училищната среда, неумение за
междуличностно общуване, ранни бракове;
 Образователни – невладеене на български език на децата от ромски произход,
дефицит на комуникативна компетентност сред тези деца и ученици, липса на
мотивация и навици на учене, слаби резултати в учебните занятия, трудности в
усвояване на учебното съдържание, лоша дисциплина, допускане на голям
брой извинени и неизвинени отсъствия;

II. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕТО
ОУ” Христо Смирненски” е с дългогодишна история и традиции. За съжаление
през последните години броят на учениците драстично намалява, поради демографския
срив и емигриращи семейства.В училището се обучават 509 ученици от различни
етноси – българи и роми.
През учебната 2017-2018 година от училище са отпаднали 7 ученици, като всички са от
ромски произход. Причините за ранното напускане на учениците са големия брой
неизвинени отсъствия, учениците от ромски произход не посещават училище или
посещават епизодично учебните часове.
С цел пълното обхващане и задържане в училище на учениците бяха осъществени
множество ефективни мерки:

 редовно и своевременно уведомяване на родителите / по телефона, чрез
ученическите книжки и изпратени по пощата съобщения/;
 посещения в домовете на учениците;
 срещи – разговори на класните ръководители, учители, зам. директора с
учениците и техните родители;
 участие на голяма част от тях /особено в начален етап/ в Проект BG05M2OP0012.004-0004“Развитие на способностите на учениците и повишаване на
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения
и компетентности/Твоят час/“;
 социално подпомагане на деца от семейства, в затруднено материално и
финансово положение;
 своевременно уведомяване на Дирекция “Социално подпомагане“ за ученици
допуснали 5 и над 5 отсъствия по неуважителни причини през съответния месец.
ІІI. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
1. Разработване, изпълнение и мониторинг на дейности за намаляване на риска от
ранното напускане на образователната система на ученици от ОУ „Христо
Смирненски“, град Раковски.
2. Съвместна работа със създадените екипи с представители на регионалните
управления на образованието, на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование на общината, на дирекция „Социално подпомагане“
и на МВР по отношение на реинтеграцията в образователната система на
отпаднали от училище.
3. Изготвяне на списък с мерки по отношение на всяко дете от класните
ръководители и предаване на екипа.
4. Увеличаване разнообразието и ефективността на прилаганите от училището
мерки и дейности за превенция.
5. Предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие, която включва
допълнително обучение по български език, допълнителни часове за
консултации по учебни предмети, занимания по интереси и много други
дейности. С това се цели да са задържат учениците в училището и да се
подпомогнат при обучението и развитието им.
6. Сътрудничество с неправителствени организации.
IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Намаляване броя на ранно напусналите ученици образователната система .
2. Намаляване броя на извинените и неизвинените отсъствия на учениците.
3. Повишаване интереса към учебния процес и успеха на учениците в риск по
предмети.
4. Връщане в училище на вече отпаднали ученици.
5. Привличане на родителите като партньори.

V. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО
НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
Основни ресурси и мерки за намаляване дела на ранно напусналите училище
МЕРКИ И РЕСУРСИ
СРОК
ОТГОВАРЯ
Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на
личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на ранното напускане на
училище
Създаване на постоянна училищна 16. 09. 2018г
Директор
комисия /екип/ за обхващане и
Педагогически съвет
задържане на учениците в риск от
ранно напускане на училище
Проучване и определяне на учениците 30.09.2018 г.
Класни ръководители
в риск от ранно напускане на училище
Комисия
Въвеждане на училищен регистър за 16.09. Класни ръководители
учениците в риск от ранно напускане 30.11.2018 г.
Комисия
и
изготвяне
на
индивидуална
оценъчна карта
Планиране и реализиране на обучение, 15.10.2018г.
Класни ръководители
ориентирано към потребностите на
Комисия
ученика – личностно ориентиран
подход
Повишаване атрактивността на
15.09.2018 –
Преподаватели по
преподавания
материал
чрез 15.06.2019 г.
предмети
електронни
уроци,
интерактивни
методи, онагледяване, практическа
насоченост и др.
Включване на учениците, застрашени 15.09.2018 –
Ръководители на групи
от ранно напускане на училище, в 15.06.2019 г.
към програми и проекти
програми и проекти към МОН
Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на
взаимоотношения, управление
Включване на учениците, застрашени 15.09.2018 –
Организатори на събития
от ранно напускане, в училищни 15.06.2019 г.
събития - тържества, инициативи и
др.
Включване на учениците, застрашени 15.09.2018г.
Преподаватели по ФВС,
от отпадане, в различни форми на 15.06.2019 г.
музика, ДБТ,ИИ
извънкласни дейности, занимания по
интереси - спорт, музика, танци,
училищна украса
Инициативи за подпомагане на 15.09.2018 –
Класни ръководители
учениците в риск от техни съученици 15.06.2019 г.
родителски активи
– благотворителни акции по класове
Повишаване участието и ангажираността на родители и институции
Включване
на
родителите
на 15.09.2018г –
Класни ръководители
учениците в риск в училищни събития 15.06.20189г.
Беседи с родителите за ролята на 15.09.2018 –
Класни ръководители
образованието на техните деца
15.06.2019г.
Ангажиране на Обществения съвет в 15.09.2018 –
Ръководство
работата за превенция с учениците, 15.06.2019 г.
Обществен съвет
застрашени от ранно напускане

Установяване на ефективен диалог 15.09.2018 –
Ръководство
училище - външни институции, 15.06.2019 г.
имащи отношение по проблема
/Дирекция „Социално подпомагане“,
отдел „Закрила на детето“, ЦОП /
Дейности и мерки за компенсиране на ефекта ранно напускане на училище
Отчет на дейностите и мерките по II. 2019 г.
Директор
програмата
VI. 2019г.
Приложение :
1. Приложение № 1 – Регистър на учениците, застрашени от ранно напускане на
училище. За всеки ученик се попълва отделен формуляр в електронния регистър.
ДЕЙНОСТИ ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ РАННО
НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Вид дейност

Срок

Отговаря

Участие на учениците, застрашени от 30.09.2018г.
ранно напускане,
в тържество по
03.03.2019г.
случай
патронния
празник
на
училището, 3март, 24 май
24.05.2019г.

Класни ръководители

Включване на учениците, застрашени 15.09.2018г.
от ранно напускане в изработване на
15. 06.2019г.
училищна украса

Класни ръководители

Включване на учениците, застрашени 15.10.2018г.
от ранно напускане,
в секция по
15. 06.2019г.
„Футбол“ и секция “, Тенис на маса“

Александър Керин

Включване на учениците, застрашени 30.10.2018г
от ранно напускане, във
вокална
15.06.2019г.
група към училището

Учитил по музика

Организиране на
благотворителни 15.11.2018г.
акции
по паралелки и класове за
23.12. 2019г.
подпомагане на учениците, застрашени
от отпадане

Класни ръководители

Организиране на срещи разговори с 11. 2018г.
представители на Дирекция „Социално
02. 2019г.
подпомагане“, отдел „Закрила на
детето“, ЦОП
04. 2019г.

Класни ръководители

Определяне
на
наставници
на 10. 2018г.
учениците,
застрашени от ранно
напускане /съученик, по-голям ученик,
учител, директор/

Класни ръководители

Комисия
Худ. съвет

Учители по ИИ и ДБТ

Валентин Ишпеков

Директор
Комисия

Беседи с родителите на
ученици, 10.2018г. – 02. 2019г. Класни ръководители
застрашени от ранно напускане за

ролята на образованието

02.2019г. – 06.2019г.

Вклюючване на учениците
в 30.10.2018г.
училищни
кампании,
отбелязване:
15.06.2019г.
Денят
на
Земята,
Ден
на
самоуправлението,
Ден
против
насилието и тормоз в училище и др.

Ръководство
Класни ръководители

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогически съвет с Протокол
№7/04.09.2018 г. и утвърдена със заповед №650/04.09.2018 г. на Директора на
училището.

