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ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
(Настоящата Програма е приета на основание чл. 263, ал. 1, т.8 от Закона за
предучилищното и училищното образование Приет решение на ПС № 17 от 14.09.2021
година , утвърден със заповед на директора № 1263 /14.09.2021 год.)

І. УВОД
Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и
ученици от СУ „Васил Левски“ гр. Главиница. Програмата е изготвена в съответствие с
действащите стратегически и оперативни национални документи на централните
ведомства, в изпълнение на държавната политика. Училищната програма се базира на:
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Наредба за приобщаващото образованиеъ
• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства;
• Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество;
• Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите;
• Закон за защита от дискриминация;
• Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.
IІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА:
Средно училище „Васил Левски“ се намира в град Главиница, област Силистра.
Населението е с пъстър етнически произход, като има роми, турци и българи. Община
Главиница е сред местата с най-голям процент на безработица в област Силистра.
Голям процент от родителите работят в чужбина и децата се отглеждат от роднини,
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баби и дядовци. Преобладаващата част и родителите са с ниско или без завършено
образование. В града и общината преобладават социално слабите семейства.
Родителите нямат заинтересованост да насърчават децата си да повишават
образованието си. Често се налага да местят децата си от едно училище в друго поради
изселване на семейството в друго населено място, а понякога и в друга държава.
Общината е една от най-малките в област Силистра, почти няма собствени
приходи и отпусканите от нея средства за училищата са крайно малки и недостатъчни.
В такива условия се налага училищното ръководство и педагогическия колектив да
проявяват гъвкавост при намиране на ученици.
• Брой на учениците през последните години в СУ ” Васил Левски” гр.
Главиница
Към края на
учебната година
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Първоначални
данни
2021/2022

Брой паралелки

Брой ученици

24
24
24
24
24
Брой паралелки

432
432
403
419
403
Брой ученици

24

424

• В СУ ” Васил Левски ” гр. Главиница през учебната 2020/ 2021 година
персоналът, който работи е 47 педагогически и 13 непедагогически.
• Материално техническа база в СУ ” Васил Левски” гр. Главиница – училището
разполага с подобрена и ремонтирана сграда, подобрено е и състоянието на зелените
терени в училищния двор. Разполага с три компютърни кабинета - кабинети по
Биология, Математика, Екология. Има обособени кабинети на ресурсен учител и
педагогически съветник, кабинет по Практически занятия на учениците от паралелка
„Механизация на селското стопанство, кабинет по БДП..
Причини за отпадането на ученици са социални – изселване на семейстото в чужбина и
родителите не вземат удостоверения за преместване. Много от семействата се завръщат
скоро и записват отново децата си в училище.
През учебната година беше осигурен безплатен обяд на 30 социално слаби ученици
от училището, както следва:
1.
Берна Синан Рамадан
1а
обяд
2.
Аслъ Ибрям Рубин
1а
обяд
3.
Мелек Шенол Сами
1а
обяд
4.
Еля Ведан Шевкъ
1а
обяд
5
Ерай Танер Мюджелит
1б
обяд
6
Корай Танер Мюджелит
1б
обяд
7
Иса Бейти Бейтула
1б
обяд
8
Дерия Хюсеин Хюсеин
1б
обяд
9
Ямур Ашкън Гюрсел
2а
обяд
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29.
30.

Айча Илхан Исмаил
Дилян Халид Ахмед
Фейза Ферихан Шевкъ
Симге Сали Салим
Бинел Синан Рамадан
Айджан Расим Ахмед
Гамзе Турхан Султан
Гюней Турхан Султан
Демир Нурбин Кязим
Елвин Ерджан Айдън
Гюнайдън Левенов Радев
Силвия Снежанова Емилова
Селчук Ариф Юсню
Драго Драганов Сашков
Ефе Салим Осман
Аксел Лилянов Сашев
Емилиян Снежанов Емилов
Джем Левенов Радев
Мохамед Шенай Решад
Мелек Иджаби Алиева
Сезгин Салим Осман

2б
2б
2б
3а
3а
3а
3б
3б
3б
3б
4а
4б
4б
5б
6б
6б
6б
6а
9б
7б
8б

обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд
обяд

• отсъствия от училище:
Причини за отсъствията са:
✓ Големият брой деца от малцинствата;
✓ Социална слабите самейства, които преобладават;
✓ Незаинтересованостт на родители за образованието на децата;
✓ Слабият контрол на деца, отглеждани от роднини и близки;
✓ Големият брай разтрогнати бракове и извънбрачни деца;
Мерки предприети за подобряване на качеството и организацията на учебновъзпитателния процес с цел намаляване броя на отсъствията.
✓ Завишен контрол от страна на педагозите спрямо ученици;
✓ Използване на часовете за консултация за допълнителна работа с изоставащите
ученици;
✓ Посещение по домовете на изоставащите ученици и индивидуални разговори с
техните родители
✓ Планиране на по-голям брой родителски срещи
✓ Планиране на по-голям брой проверки в часовете по учебните предмети.
• Родители
Редовно се провеждат родителски срещи по класове и общи за училището.
Дейността на образователния медиатор е свързана предимно с посещения по
домовете на учениците, съвместно с класните ръководители и педагогическия
съветник.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 7630 гр. Главиница,
ул. “Оборище” 57, тел. 08636/22-45; 22-53,е-mail: souvl@abv.bg

Родителите, както и децата са с пъстър етнически произход. В родителските
съвети по класове присъстват родители – представители от всички етнически групи в
общината.
ІІI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
Нашата мисия е да превърнем училището в място за всяко дете. Училището да
бъде интересно и привлекателно за всекиго. Основната ни цел е намаляване на
отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст.
Разрешаване на проблема с големия брой отсъствия. Повишаване на ниския успех в
училище. Повишаване на относително малкия процент роми, продължаващи своето
образование в средни училища. Привличане на ромски родители в училищния живот и в
училищните структури на управление.
Споделяне на опит и проблеми с всички учители в училище и търсене на
възможности за привличане на застрашените от отпадане ученици. Обмяна на опит с
други подобни училища с активни младежи и ангажирането им с училищния живот.
Ангажиране на активните младежи в решаването на проблеми, свързани с
отпадането от училище на техните връстници. Запазване на връзката с основното
училище на ученици, завършили основно образование и продължили обучението си в
гимназиална степен, за да мотивират учениците, които имат проблеми със слаб
успех, безпричинни отсъствия, агресивно поведение и др. за постигане на по-високи
резултати.

3.1. Основни принципи
Училищната програма за превенция на отпадането е основен инструмент за
планиране на дейностите по задържане на децата в училище. Основната концепция на
програмата е, че отпадането е педагогически проблем и са нужни педагогически
средства за преодоляването му: социалните дейности не са достатъчни, а само
допълващи. Необходима е промяна в цялостната училищна среда: промяна в
използваните педагогически методи, в учебните програми, в организацията на учебния
процес, във взаимодействието с родителите. Интеркултурното и интерактивното
образование е най-добрата педагогическа основа за преодоляването на отпадането.

Програмата се основава на няколко принципа:
• Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до
образование;
• Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието
дава;
• В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса,
народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание,
обществено положение, увреждане или друг статус;
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• Включващото образование предполага промени в образователната система, за да
може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много поголяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата;
• Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на
проблеми;
• Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото
участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в
образователния процес;
• Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и
формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат
възможности за включване.

3.2. Визия на училището по отношение на превенцията на отпадането
на ученици
Програмата за превенция на отпадане се основава на иновативно, гъвкаво и
личностно-ориентирано обучение:
• учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;
• да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят
заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично
гражданско общество;
• да развиват творческите си заложби и способности;
• да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
• училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за
всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.
Визията на СУ „Васил Левски” гр. Главиница като училище, осигуряващо
ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане,
която осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот, се фокусира
върху:
• разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и
потребностите на учениците;
• съчетаване на класно-урочни, извън-урочни и извънкласни форми на обучение и
възпитание;
• работа с талантливи деца;
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• работа с деца в неравностойно социално положение;
• работа с деца със специални образователни потребности;
• работа с деца с различна етническа принадлежност;
• уютна и функционална образователна среда.

3.3. Идентификация на проблема
Като рискови фактори, предшестващи ранното напускане на училище, могат да се
идентифицират:
• Продължително отсъствие от училище;
• Проблемна семейна среда;
• Трудна адаптация към изискванията в училище.

SWOT-АНАЛИЗ

Силни страни:
•
•
•
•
•
•
•
•

Квалифицирани учители;
Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ;
Извънкласни дейности;
Възможности за изява;
Създаване на приятелска среда;
Много добра материална база;
Безплатни закуски I-IV кл.;
Работа по проекти.

Слаби страни:
•
•
•
•

Преобладаваща билингвална среда;
Относително голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците;
Недостатъчна ефективност на взаимодействието „училище – родители”;
Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща
среда за ученици, застрашени от отпадане.

Възможности:
• Кандидатстване по различни програми, насочени към финансиране на
•
•
•
•
•

превантивни по отношение на отпадането дейности;
Ранно идентифициране на учениците в риск;
Нови форми за по-ефективно ангажиране на родителите;
Ефективно включване на училищните и ресурсите на местната общност при
реализиране на дейностите за превенция на отпадането от училище;
Разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни
програми за мотивиране и задържане на учениците, консултиране,
професионално ориентиране и чрез активна работа със семейството;
Разширяване на връзките с извънучилищните институции.

Заплахи:
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•
•
•
•
•
•
•

Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите;
Липса на ефективни санкции за родителите;
Нисък жизнен стандарт на част от населението;
Проблеми в семействата, водещи до отпадане на ученици от училище;
Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата”;
Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето;
Липса на финансови възможности за подкрепа на застрашените от отпадане.

IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел:
Създаване на подкрепяща среда за задържане на учениците в училище.

Подцели:
1. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на
училищната общност;
- Индикатор за постигане – неизвинени и извинени отсъствия
(намаляване).
2. Създаване на положителни нагласи към учебния процес.
- Индикатор за постигане – успехът на застрашените ученици.

4.1. Мерки за превенция за преждевременното напускане на
училището:
1. Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на
учениците и непосещаване на училище;
Отг.: Кл. ръководители, учители в ЦОУД
2. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците;
Отг.: Кл. ръководители, учители в ЦОУД
3. Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за
възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите;
Отг.: Кл. ръководители, УКБППМН
4. Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни мероприятия;
Отг.: Кл. ръководители, учители в ЦОУД
5. Посещения на класните ръководители по домовете на учениците, които отсъстват от
училище повече от три последователни дни без причина;
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Отг.: Кл. ръководители, УКБППМН
6. Мотивиране и приобщаване на учениците за посещаване целодневната форма на
организация в училище; включването им в занимания по интереси;
Отг.: Директор, учители, учители в ЦОУД
7. Осигуряване достъп до спортната база на училището, до компютърните кабинети и
наличните библиотеки;
Отг.: Директор, учители, учители в ЦОУД
8. Социализиране на учениците, за които българският език не е майчин;
Отг.: Учителите по БЕЛ
9. Индивидуална работа от страна на класните ръководители, учители и учители в
ЦОУД със застрашените от отпадане ученици;
Отг. Кл. ръководители, учители и учители
в ЦОУД
10. Работа на ученическия парламент и провеждане на разговори с проблемните
ученици и класния ръководител поне веднъж седмично;
Отг.: Директор, ученически съвет
11. Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на
беседи от класните ръководители за стрес, трафик на хора и други;
Отг. Кл. ръководител, медицинско лице
12. Ежемесечно подаване на информация в НЕИСПУО за допуснатите отсъствия;
Отг.: Директор, класни ръководители
13. Осигуряване на нуждаещи се ученици в риск от отпадане на финансова подкрепа за
закупуване на учебници и учебни помагала за съответния клас;
Отг.: Директор, кл. ръководители
14. Осигуряване на социална стипендия на социално слаби деца или осигуряване на
топъл обяд за ученици в целодневна организация на учебния ден;
Отг.: Директор, класни ръководители
15. Упражняване на контрол от ръководството на училището за редовното и точно
отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация;
Отг.: Директор
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16. Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи
отношение по проблема;
Отг. Директор, класни ръководители
17. Мотивиране на учениците за продължаване на образованието им в следваща степен
или за придобиване на професионална квалификация;
Отг.: Директор, учители, учители в ЦОУД
18. Осигуряване условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП;
Отг.: Директор
19. Работа на обществения съвет с родители на застрашени от отпадане деца;
Отг. Директор, класни ръководители
20. Организиране на благотворителни акции за подпомагане на застрашени от отпадане
ученици.
Отг.: Кл. ръководители, учители и
учители в ЦОУД

4.2. Дейности за намаляване на отсъствията на учениците:
1. Осигуряване на редовен превоз в учебни дни през цялата учебна година;
Отг.: Училищното ръководство
2. Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за

включване в образование и обучение:
-

създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на
социалните умения за общуване и решаване на конфликти;

-

насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите
потребности /танцов състав, секции, спортни мероприятия и празници/;

-

индивидуална подкрепа
/наставничество/;

-

участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

-

други дейности, определени с правилника за дейността на училището.

за

ученика

от

личност,

която

той

уважава

Отг.: Директор, учители, учители в ЦОУД
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4.3. Дейности за подкрепа на учениците в риск от напускане, чрез
ученическо самоуправление:
1. Ученическият съвет да изработи конкретен план за подобряване на микроклимата в
съответния клас и недопускане на деца в риск от отпадане;
Отг. Директор, ученически съвет
2. Ученическият съвет да работи съвместно с обществения съвет. Класният
ръководител да уведомява своевременно училищното ръководство за деца в риск от
отпадане;
Отг.: Кл. ръководители
3. Класните ръководители и ученическият съвет да провеждат разговори за:
-

застрашените деца от отпадане;

-

проблеми в училище и дома;

-

отношение в Интернет средите между учениците.
Отг. Кл.ръководители и ученически съвет

