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СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:  

Председател: Йоланда Тоскани 

Членове: Славка Романова, Елка Кочева, Силвия Тонева, Ана Рекина, Вера Гувуни, 

Иван Работов, Александър Керин  

Програмата за превенция на ранното напускане на училище в ОУ „Христо 

Смирненски“  е разработена в съответствие със: 

 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 Решение №373 от 05.06.2017 

година 

 

I. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ  НА 

УЧИЛИЩЕ 

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 началото на учебната годината учениците са 543 /505+38 

ПГ/, от различни етноси – българи и роми. 

През учебната 2020-2021 година според училищния регистър в края на годината  са 

отпаднали 5 ученици, всички  от ромски произход. Причините за ранното напускане на 

учениците от начален етап  са големия брой неизвинени отсъствия, децата не са 

посещавали редовно подготвителна група и  при тях липсва каквато и да е готовност за 



училище, не владеят добре български език, родителска незаинтересованост, бедност, 

трудност в усвояването на учебното съдържание, липса на мотивация, лоша 

дисциплина, противообществени прояви, кражби,  докато при учениците от 

прогимназиален  етап  причините са етнокултурни. 

И тази година премина в условия на ОРЕС, поради обявената  епидемична обстановка в 

страната заради пандемията COVID – 19. По тази причина  всички ученици с малки 

изключения бяха обхванати в дистанционното обучение и затова няма такива с голям 

брой неизвинени отсъствия и съответно застрашени от ранно напускане. 

По време на обучението от разстояние в електронна среда на учениците от 

уязвимите групи, които имаха затруднения в използването на технологии беше 

осъществена лична подкрепа. На част от тях бяха раздадени устройства за активно 

участие в синхронното обучение, осъществявано за всички учениците. За всички тях 

бяха изготвяни и изпращани работни листове по учебните предмети. В края на учебната 

година се проведоха проектни и компенсиращи дейности с учениците от I до VI клас.  

 Бяха реализирани дейности за задържане на учениците в училище, а именно:  

 Създаване на училищни екипи за обхват, писмено уведомяване на община 

Раковски и ДСП – Раковски, отразяване на мерки в протоколите от обходите в 

платформата „Посещаемо и безопасно училище“. 

 Многократно посещение по домовете на тези ученици и срещи с родителите им 

от страна на  класните ръководители и ръководството на училището; 

 Разговори с родителите по телефона и разговори  в училище; 

  По-активно включване на учениците в риск в училищни събития,/спортни 

празници, Екоден, благотворителен коледен базар и др. училищни и 

извънучилищни събития;  

 Допълнителна работа с тях / включване на ромските деца  в групи с обучителни 

трудности по Националната програма „С грижа за всеки ученик“, в групи по 

проекта  „Подкрепа за успех“, „Занимания по интереси“, Допълнително 

обучение, както и в групи за консултации/; 

 Включване на ромските деца в  проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за  обучение за 

работа с дигитални технологии и образователни платформи  

 Помощ от страна на  Дирекция „Социално подпомагане“; 

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. Провеждане на ежемесечни оперативки  с участието на председателите на МО и 

председателите на Комисията за превенция на асоциалните прояви на 



учениците; Комисията за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на учениците от уязвими групи; Комисията за превенция на проявите на тормоз 

в училище; за анализ на актуалното състояние  на застрашените от ранно 

напускане. 

5. Увеличаване разнообразието и ефективността на прилаганите от училището  

мерки и дейности за превенция. 

 

6.  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. 

 

 

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 

комисия /екип/ за обхващане и 

задържане на учениците в риск от 

ранно напускане на училище 

16. 09. 2021 г.   

 

Директор 

Педагогически съвет 

Проучване и определяне на учениците 

в риск от ранно напускане на училище 

30.09.2021 г. Класни ръководители 

Комисия 

Въвеждане на училищен регистър за   

учениците в риск от ранно напускане  

и изготвяне на индивидуална  

оценъчна карта  

16.09. -  

30.11.2021 г.  

Класни ръководители 

Комисия 

Планиране и реализиране на обучение, 

ориентирано към потребностите на 

ученика – личностно ориентиран 

подход 

15.10.2021 г. Класни ръководители 

Комисия 

Повишаване атрактивността  на 

преподавания материал чрез 

електронни уроци, интерактивни 

методи, онагледяване, практическа 

насоченост и др. 

 

16.09.2021 –  

30.06.2022 г.  

Преподаватели по 

предмети 

Включване на учениците, застрашени 

от ранно напускане  на училище,  в  

програми и проекти към  МОН 

16.09.2021 –  

30.06.2022 г. 

Ръководители на групи 

към програми и проекти 



Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление 

Включване на учениците, застрашени 

от ранно напускане, в училищни 

събития  - тържества, инициативи и 

др.  

16.09.2021 –  

30.06.2022 г. 

Организатори на събития 

Включване на учениците, застрашени 

от отпадане, в различни форми на 

извънкласни дейности, занимания по 

интереси - спорт, музика, танци, 

училищна украса 

16.09.2021г.   

30.06.2022 г. 

Преподаватели по ФВС, 

музика, ИИ, Техн. и 

предприемачество 

Инициативи за подпомагане на 

учениците в риск от техни съученици 

– благотворителни акции по класове  

16.09.2021 –  

30.06.2022 г. 

Класни ръководители 

родителски бордове 

Повишаване участието и ангажираността на родители и институции 

Включване на родителите на 

учениците в риск в училищни събития  

16.09.2021 г. –  

30.06.2022 г. 

Класни ръководители 

Беседи с родителите за ролята на 

образованието на техните деца  

16.09.2021 –  

30.06.2022 г. 

Класни ръководители 

Ангажиране на Обществения съвет в 

работата за превенция с учениците, 

застрашени от ранно напускане    

16.09.2021 –  

30.06.2022 г. 

Ръководство 

Обществен съвет 

Установяване на ефективен диалог  

училище - външни институции, 

имащи отношение по проблема 

/Дирекция „Социално подпомагане“, 

отдел „Закрила на детето“, ЦОП / 

16.09.2021 –  

30.06.2022 г. 

Ръководство 

Дейности и мерки  за компенсиране на ефекта  ранно напускане на училище 

Отчет на дейностите и мерките по 

програмата 

  II. 2022 г. 

VI. 2022 г. 

Директор 

 

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 2021/2022 ГОДИНА 

Вид  дейност Срок Отговаря 

Участие на учениците,  застрашени от 

ранно напускане,  в училищни 

тържества 

30.09.2021 г. 

03.03.2022 г. 

24.05.2022 г. 

Класни ръководители 

Комисия 

Худ. съвет 

Включване на учениците,  застрашени 

от ранно напускане  в изработване на 

училищна украса 

16.09.2021 г. 

30.06.2022 г. 

Класни ръководители 

Учители по ИИ и 

Техн. и 

предприемачество 

Включване на учениците,  застрашени 

от ранно напускане,  в различни групи 

по спорт 

15.10.2021 г. 

30.06.2022 г. 

Учители по ФВС 

Включване на учениците,  застрашени 30.10.2021 г. Учитил по музика 



от ранно напускане,  във   вокална  

група  към училището 

30.06.2022 г. 

Организиране на  благотворителни 

акции  по паралелки и класове за 

подпомагане  на учениците, застрашени 

от отпадане 

15.11.2021 г. 

23.12.2022 г. 

Класни ръководители 

Организиране на  срещи разговори с 

представители на  Дирекция „Социално 

подпомагане“, отдел „Закрила на 

детето“, ЦОП 

11. 2021 г. 

02.2022 г. 

04. 2022 г. 

Класни ръководители 

Директор 

Комисия 

Определяне на наставници на 

учениците,  застрашени от ранно 

напускане /съученик, по-голям ученик, 

учител, директор/ 

10.2021 г. Класни ръководители 

Беседи с родителите на  ученици, 

застрашени от ранно напускане за 

ролята на образованието 

10.2021г. –  

02. 2022 г. 

02.2022г. – 06.2022 г. 

Класни  ръководители 

Ръководство 

Вклюючване на учениците   в 

училищни кампании, отбелязване:  

Денят на Земята, Ден на 

самоуправлението, Ден против 

насилието  и тормоз в училище и др. 

30.10.2021 г. 

30.06.2022 г. 

Класни ръководители 

 

Програмата е приета с решение №5 на Педагогическия съвет - протокол                               

№  11/14.09.2021 г., и утвърдена от директора със заповед № 708/14.09.2021 год. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


