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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните 
политики по превенция на ранното напускане на образователната система и 
комплекса от мерки на правителството в областта на образованието и социално- 

икономическото развитие.

Водещи стратегически документи при изготвяне на училищната програма на 

ОУ „Найден Геров“ за превенция на ранното напускане на образователната 
система:

> Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013 -  2020);

> Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015 -  2020);

> План за действие по изпълнение на националната стратегия за 

образователната интеграция на ученическите малцинства (2015 -  2020 );

> Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 

- 2020);

> Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2014 -  2020) 

година;

> Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010- 

2020 г.);

> Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 

(2012-2020 г.);

> Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието;

> Закон за предучилищното и училищно образование;

> Наредба за приобщаващото образование;

> Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване до 2020 г.;

> Областни и общински стратегически мерки за превенция от отпадане.

> Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст.

И. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА

ОУ „Найден Геров” се намира в с. Гавраилово, община Сливен и е средищно 

училище, в което се обучават ученици от селата: Гавраилово, Селиминово, Малко 

Чочовени, Голямо Чочовени, Чинтулово, Бинкос и Струпец. В училището се 

обучават 235 ученици и деца, разпределени в 10 паралелки и една подготвителна 

група. Целодневната организация на учебния ден от I до IV клас се организира по 

Вариант I - всеки клас има класен ръководител и Учител ГЦОУД. Учениците от V 

до VII клас са разпределени в четири полуинтернатни групи.



Училището работи в добра съгласуваност с институциите на местно ниво -  

кметство, детска градина. Това се изразява в организирането на общи местни 
мероприятия, както и оказване на помощ при необходимост.

99% от учениците са от ромски произход, чиито семейства са с непостоянна 
месторабота, често извън страната, поради което е и слабата заинтересованост от 
тяхна страна към училището и успеха на децата им.

Напускането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически 

проблем. 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. В последно време се постигнаха добри резултати, 

като бе намален броя на напусналите ученици в нашето училище, но се появиха 

една друга категория ученици, които са застрашени от отпадане. Анализирайки 
проблема констатирахме, че учениците са в училище, но поради липса на интерес 

или слаби постижения в учебните занятия, допускат неизвинени отсъствия.

В I-IV клас този проблем не е толкова изявен поради факта, че малките ученици 

са обгрижвани от един учител, който в повечето случаи е безспорен авторитет за 

тях. Там обаче се очертава друг проблем. В условията на обучение в преобладаваща 

билингвична среда, обучението на писмен и говорим книжовен български език е 
затруднено и някои ученици трудно или въобще не се поддават на ограмотяване. 

Това от своя страна се явява в известна степен(но не изцяло) предпоставка 

затруднено обучение и развитие от V клас нагоре.

Проблемът с напускащите и застрашените от отпадане ученици е особено силно 

изразен от V до VII клас. Затова е нужно да се предприемат спешни мерки от цялата 

педагогическа колегия със съдействието на ръководството, за да се намали и да се 

ликвидира този болен проблем.

• През учебната 2017/2018 година извинените отсъствия в края на учебната 

година са били 14,652, а неизвинените 5,375;

• През учебната 2018/2019 година извинените отсъствия в края на учебната 

година са били 13,657, а неизвинените 6,697.

• През учебната 2019/2020 година извинените отсъствия в края на учебната 

година са били 13,657, а неизвинените 6,697.

Причините за отсъствията и преждевременното напускане на училище са 

комплексни. Те са предимно икономически и социални, но могат да се определят 

като социално-икономически , образователни и етнокултурни - липса на мотивация 

за учене, средства за осигуряване на прехраната, учебници, дрехи.

При направения от нас анализ обособихме следните основни групи от причини за 

отсъствията на учениците и за преждевременното им напускане от училище: 

социално-икономически, етнокултурни и образователни.

1. Социално-икономически причини- стоят следните рискови фактори:

- нежеланието на родителите, детето да ходи на училище, страх от изпращане в 

друго населено място, страх някой да не открадне детето им от училище;

- необходимост за извършване на работа в дома, грижа за роднини, близки; -  

конфликти в семейството, проблеми между родителите (развод, нови 

партньори на родителите);

- смяна на местоживеенето, трудова миграция на родителите;

- липса на родителски надзор и незаинтересованост на родителите;

- негативно отношение към образованието на родителите и/или детето;

- прекъснали обучението си поради сключване на брак, раждане на дете;



бедността е основен рисков фактор и др.

2. Етнокултурни причини:

- при децата от ромски произход най-сериозните причини идват на първо място 

от ценностната система: образованието не е ценност;
- родителите не осъзнават реалната необходимост от това децата да ходят на 

училище;

- не възпитават такива навици - родители и ученици разглеждат много често 

посещаването на училище като някакво задължение, което не е особено 
приятно.

- етнокултурната специфика като причина за отпадане от училище е свързана с 
ранните бракове при момичетата, които по традиция спират да посещават 
училище на около 13-14 години.

- друга етнокултурна причина за отпадането от образователната система е 

разбирането, че училищният успех и образованието за тях не са 

привлекателни, защото не са свързани с непосредствена практическа полза.

3. Образователните причини: свързани са, както с училищната среда, така и с 

организацията на учебния процес. Основните причини за отпадане от училище са: 

наличието на съществени затрудненията при усвояване на учебния материал; слабия 

интерес към учебния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава 

училище; наличието на конфликтни отношения със съучениците или учителите и др. 

Съществуват и някои обективни страни на училищната среда, които влияят върху 

риска за отпадане на детето от училище — наличие и ефективност на 

предучилищната подготовка, качество и сложност на учебното съдържание.

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Обща цел -  Да върнем децата отново в класните стаи.

> Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на 

училищната общност;

> Индикатор за постигане -  намаляване неизвинени отсъствия;

> Създаване на положителни нагласи към учебния процес;

> Индикатор за постигане -  успеха на застрашените ученици;

IV. НАШИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ:

> Да открием тази област, в която даденият ученик е добър;

> Да му помогнем да се превърне в отличник в тази област, като доразвие 

своите знания и умения по приемлив за обществото начин;

> Чрез това, в което е добър да развие допълнителни знания и умения и в 

останалите области, които са заложени в учебните програми, т.е. да направи



прехода от това, в което ученикът е отличник към останалото, в което 

обществото иска да бъде отличник.

> Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище -  чрез 

ФУЧ, ИУЧ, предметите от ЗП -  за да могат децата и родителите на всички 

ученици да видят своята култура в училище, както и за формиране на 

толерантност сред всички деца и родители;

> Да направим училището привлекателно място и за учениците, които не 

проявяват особен интерес към учебното съдържание;

> Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в която 

може да открие своето място;

V. СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ 

ОТПАДАНЕ
Стратегията 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 ОУ „Найден Геров” като училище, осигуряващо ефективна, 

качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане, 

която осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот.

> Обучение в областта на информационно-комуникационните технологии;

> Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и 

потребностите на учениците -  включване в групи по Занимания по интереси;

> Съчетаване на класно-урочни и извънкласни форми на обучение и възпитание;

> Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип от 

отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и 

зачитане на човешкото достойнство;

> Работа с талантливи деца;



> Работа с деца от уязвимите групи;

> Уютна и функционална образователна среда;

Силни страни:

> Квалифицирани учители;

> За учебната 2020-2021г. е назначен училищен медиатор, който ще бъде 
посредник между семейството и училището, връзка между учителите и 
родителите на учениците.

> Обхванати са всички подлежащи на задължително обучение деца на 

територията на селата Гавраилово, Селиминово, Малко Чочовени,Голямо 

Чочовени, Чинтулово, Бинкос и Струпец.

> Извършване на дейности по превенция на отпадането;

> Добра материална база;

> Безплатни учебници I-VII клас;

> Безплатна закуска за учениците I-IV клас и обяд за учениците в ГЦОУД I -  

VII клас;

> Безплатен транспорт за пътуващите ученици;

> Добре функциониращи ФУЧ и ГЦОУД;

> Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ;

> Извънкласни дейности;

> Възможности за изява;

> Създаване на приятелска среда;

> Дейности по проект „Подкрепа за успех” - подкрепа на всички деца, които 

имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по математика, 

български език и природни науки, като се извършва проучване с цел сформиране 

на групи.

Слаби страни

> Липса на съдействие от страна на родителите, незаинтересованост, нисък 

социален статус, ниски доходи, промяна на ценностната система/;

> Тенденция към увеличаване на отсъствията /извинени и неизвинени/ на 

учениците, които всяка година нарастват и е предпоставка за наказания и 
отпадане;



Възможности

> ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване на потребностите и 

интересите на децата;

> по-голямо ангажиране на родителите;

> ефективно включване на училищните и ресурсите на местната общност при 

реализиране на дейностите за превенция на отпадането от училище;

> обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, 

образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят децата в 

риск да отпаднат от училище;

> разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни 

програми за мотивиране и задържане на децата, консултиране, професионално 

ориентиране и чрез активна работа със семейството;

> поддържане на база данни, индивидуално портфолио, индивидуални програми 

за всяко застрашено дете;

>  периодична оценка и актуализиране на мерките;

> разширяване на връзките с извънучилищните институции;

Заплахи

> 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 деца от училище;

> Липса на финансови възможности за подкрепа на застрашени от отпадане

деца;

> Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата”;

> Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето;

Целева група

> Ученици от I до VII клас, които са застрашени от отпадане по различни 

причини -  за които съществува обективен риск от социално изключване и 

липсват форми за социална подкрепа;

По-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като 

смисъл на превенция.



VI. УЧИЛИЩНИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА И ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА 
В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ:

1. Изготвяне и прилагане на правила за идентификация и съвместни действия на 
персонала и институциите за подкрепа и развитие на децата в риск от отпадане;

2. Наблюдение и анализ на поведението на децата на всички нива на училищно 

взаимодействие от класните ръководители и учители ГЦОУД;

3. Своевременно /в рамките на деня/ подаване на информация до Екипа, 

създаден по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи 
на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция;

4. Диагностична, консултативна и корекционна дейност на ниво училище и/или 

при специалист на нуждаещи се деца и семейства;

5. Включване на учениците по-активно в консултации за преодоляване на 
изоставането.

6. Включване в разнообразни извънкласни дейности на учениците за осмисляне 

на свободното им време.
7. Повишаване интереса на учениците към работата в екип, чрез участие в 

дейностите от годишния план -  отбелязване на годишнини, важни дати, спортни 

мероприятия и други.

8. Обхващане на застрашените от отпадане деца в ГЦОУД за ограмотяване и 

достигане общообразователния минимум по отделните предмети.

9. Допълнително обучение по БЕЛ и Математика, чрез използване на часовете по 

ИУЧ.
10. По-голяма атрактивност при преподаването на учебното съдържание чрез 

електронни уроци, интерактивни методи, игри, богато онагледяване за по- 

пълноценно усвояване на учебния материал.
11. Пълноценна връзка и съвместни действия между местната власт, 

институциите /Дирекция „Социално подпомагане”, кметствата на населените 

места, МКБППМН/ и училището за контролиране, предприемане и осъществяване 

на наказателни мерки на семейства, чиито деца често и безпричинно отсъстват от 

учебни занятия.
12. Родителите да бъдат запознавани с постиженията на своите деца.

13. Организиране на информационна кампания на тема: „Предпазване от ранна 

бременност, опасностите, които крие ранната бременност за майката и детето, риск 

от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести”: Провеждане на 

извънредна родителска среща с родителите на ученици от прогимназиален етап, 

застрашени от отпадане с информационна цел на тема: „Предпазване от ранна 

бременност, опасностите, които крие ранната бременност за майката и детето, риск 

от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести”. Същата да се 

организира и проведе с участието на медицинското лице в училището.

14. Провеждане на беседа с подрастващите ученици от прогимназиален етап на 

същата тема от класните ръководители в часа на класа.

15. Подготвянето и разпространението на брошури с информационна цел по 

проблема.



16. Осигуряване на възможност на ученици, навършили 16-годишна възраст за 
завършване на основно образование, чрез включване в самостоятелна форма на 

обучение.

17. Оказване от учителите на адекватна помощ при подготовката за изпитната 
сесия на учениците от самостоятелната форма на обучение чрез консултации.

18. Информационна и разяснителна дейност за децата, педагогическите 
специалисти и родителите за съвременните възможности за подпомагане от 

специалисти на децата в риск от отпадане, децата със СОП и децата е проблеми в 

поведението;

19. Възможности за участие в часове по Занимания по интереси и извънкласни 

дейности във връзка е чл.20 от Наредбата за приобщаващо образование. В началото 

на учебната 2020-2021г. се извърши проучване сред учениците и въз основа на 
техните желания са сформирани групи занимания по интереси.

20. Дейности в ГЦОУД.

21. Дейности по проект „Подкрепа за успех” - цели подкрепа на всички деца, 

които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по математика, 
български език и човек и природа, като се извършва проучване с цел сформиране 

на групи.

22. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на 

преждевременно напусналите образователната система, причина за което е 

трудност в усвояването на знания. Фокусът е към ученици в начален и 

прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват 

дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в 

задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в 
училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

23. Продължава работата по Националната програма „Без свободен час”.

VII. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст.

1. Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст включва:
■У създаване и дейност на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане 

и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват);

У взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за 

обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно 

отпадане на децата в риск;

У прилагане на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура 

спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване 

на координацията при налагане на санкции спрямо родителите, настойниците/ 

попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, при неизпълнение на 

задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и 

училищното образование;



S  организиране на регулярен обмен на информация между ангажираните 

институции и координиране на техните съвместни действия за налагане на 

съответни санкции по реда на Закона за закрила на детето и на Закона за 

предучилищното и училищното образование на родители, чиито деца в 
задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище;

S  взаимодействие на институциите за проследяване при пътуване и миграция на 

упражняването на правото на децата на задължително образование;

^  обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на 

отсъствия по уважителни причини на децата и учениците;

•S Предприемане на конкретни мерки за обща и допълнителна подкрепа;
S  Предоставяне на информация в електронната система за координиране на 

работата на институциите по механизма за обхват на учениците;

S  Предоставяне на информация на кметовете на населените места за констатирани 
нарушения с цел, изготвяне на актове за административно нарушение и 

предприемане на действия по реда на чл. 347 от ЗПУО;

У Проучване на причините за отсъствията на учениците и закупуване на дрехи, 

обувки и учебни помагала, осигуряване на безплатна закуска за прогимназиален 
етап, като за това се използват средствата предоставени за уязвимите групи.

S  Допълнително обучение по български език на ученици, за които той не е майчин 

език в часовете за консултации;

S  Допълнително обучение по учебни предмети, по които учениците имат 

затруднения в часовете за консултации;

S  Осигуряване на обща подкрепа по НПО, която включва -  консултиране на 

ученици, учители и родители с педагогически съветник. Индивидуална работа с 
учениците със специални образователни потребности. Достъп до спортната база 

на училището, до компютърния кабинет, библиотечно обслужване;

У Провеждане на алтернативни родителски срещи / мобилни, изнесени на адрес с 

родителите на изоставащите ученици и учениците в риск от отпадане;

S  Кариерно ориентиране към професионално обучение;
V Индивидуална работа на педагогическия съветник с ученици в риск от 

преждевременно отпадане от училище;

S  Осигуряване на безплатен транспорт;
•/ Участие на изоставащите ученици и учениците в риск от отпадане в дейности от 

спортния и празничния календар на училището;
S  Участие в планирани дейности съобразно правилата за разпределяне на 

средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи съгласно чл. 52 а и 526 

от Наредба за финансирането (публикувана в ДВ бр. 31 /2018 г.).

2. Екипите за обхват към всеки район на обхват, който включва една или няколко

образователни институции имат следните задължения:

•/ предприемат мерки за обхващането в образователната система на 

идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст;
•/ предлагат мерки за реинтеграцията в образователната система на

идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици, отпаднали от детска градина и 

училище;
S  предлагат мерки по превенция на включваните в образователната система и 

идентифицирани в ИСРМ деца и учениците в риск от отпадане;



■S определят комплекс от мерки по отношение на всяко дете, което е 

идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от 
образователната система, и взаимодействат с компетентните институции за 

прилагане на интегриран подход;

У планират посещения в домовете на децата и учениците, които подлежат на 
задължително предучилищно и училищно образование и са отпаднали или са в 

риск от отпадане; провеждат разговори с родителите, настойниците 

/попечителите или с лицата, които полагат грижи за децата и учениците, е цел 

записването им в училище или в детска градина или преодоляването на риска от 
отпадане;

V осъществяват пряко взаимодействие с родителите, настойниците/ попечителите 

или е лицата, които полагат грижи за детето, за обхващане и включване на децата и 

учениците в образователната система;
S  предлагат мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата в съответствие с 

държавния образователен стандарт за приобщаващо образование;

S  предлагат на компетентните институции да предприемат допълнителни мерки с 

оглед на прилагане на комплексен подход, включващ и налагането на наказания 
от компетентните органи за неспазването на задълженията на родителите, 

настойниците/ попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, по 

Закона за закрила на детето и по Закона за предучилищното и училищното 
образование, както и предоставянето на помощи в натура по реда на Закона за 

семейни помощи;

У регулярно предоставят информация чрез ИСРМ на кметовете на общините за 

установени нарушения на задълженията на родителите, настойниците 

/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел налагане на 

наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното 

образование;

У проследяват чрез ИСРМ изпълнението на предложените мерки и ефекта им за

връщането, включването и преодоляването на риска от отпадане за децата и

учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

VIII. Роля на училищната общност

У Диагностирането на отношението на учениците към ученето е важна функция на 

учителите по различните учебни предмети, на класния ръководител от гледна 

точка на преодоляването на неуспеха на учениците по един или няколко учебни 

предмета и подпомагането на тяхното пълноценно развитие в рамките на 

общообразователната подготовка и класа, в който учат;

У Стреми се да идентифицира ранните индикации за отпадане като закъснения, 

отсъствия, проблеми с дисциплината и взаимоотношенията в клас;

У Училищното ръководство се стреми да повиши съобразяването е т.нар. 

социална, дидактическа и индивидуална норма при оценяването на знанията и 

уменията на учениците.

У Предоставяне на допълнителна подкрепа за деца със специални образователни 
потребности и работа с ресурсен учител, психолог и логопед.



IX. Създаване на благоприятна училищна среда и психоклимат

Изграждане на училищна общност, в която всички се чувстват добре дошли в 

училището, учениците си помагат един на друг, учителите, родителите и 
непедагогическият персонал си сътрудничат, учителите и учениците се отнасят с 
уважение един към друг.

X. Механизъм за подкрепа на учениците в риск от страна на представителите 
на местната власт, гражданския сектор и работодателските организации

S  Разговори с родителите на учениците с много отсъствия за откриване на 

причините;

^  Създаване на устойчиви механизми за работа с родителите на отпадналите 

ученици;
S  Социална работа с отпадналите ученици и техните семейства;

S  Организиране на срещи с представители на: местната власт, обществен съвет, 
Детска педагогическа стая, „Агенция за закрила на детето” , МКБППМН и 
ЦМЕДТ „Амалипе”, гр. Велико Търново, Представители на Кариерен център, 

Общински съвет по наркотични вещества-ГЖЦ, Кметовете на населените места.

XI. Механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището ученици

1. Идентифициране на отпадналите ученици -  включва създаване на база данни и 

регистър;
2. Мотивиране на отпадналите ученици за продължаване на образованието;

3. Социална работа с отпадналите и техните семейства;

4. Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите 

ученици: закупуване на учебни пособия, материали, облекло и обувки и друго, 

според нуждите на всеки отделен ученик;

5. Дейности за наваксване на натрупания знаниев дефицит, вкл. допълнителни 

занимания, допълнителни часове и др.;

6. Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и наставничество с цел по-лесна 

адаптация и превенция на повторното им отпадане;

7. Създаване на устойчиви механизми за работа с родителите на отпадналите 

ученици.

XII. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Механизъм за идентификация на учениците в риск

■S Прилагане на правила за идентификация и съвместни действия на персонала и 

институциите за подкрепа и развитие на децата в риск от напускане.

Отг: Класни ръководители, ПС

S  Наблюдение и анализ на поведението на децата на всички нива на училищно 

взаимодействие, като ключова роля имат класните ръководители.

Отг: Класни ръководители, ПС



S  Своевременно /в рамките на деня/ подаване на информация до екипа, създаден по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви на тормоз или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 
интервенция.

Отг: Класни ръководители

S  Диагностична, консултативна и корекционна дейност на ниво училище и/или при 
специалист на нуждаещи се деца и семейства.

Отг: Класни ръководители и ръководство, ПС

S  Диагностирането на отношението на учениците към ученето е важна функция на 

учителите по различните учебни предмети и на класния ръководител. 

Идентифициране на ранните индикации за отпадане като закъснения, отсъствия, 

проблеми с дисциплината и взаимоотношенията в клас.
Отг: Класни ръководители и учители по учебни предмети

S  Идентификация на учениците в риск въз основа на анализ, базиращ се на 
ежемесечния регистър, който водят класните ръководители.

Срок: всеки месец

Отг: кл. ръководители

2. Проучване чрез анкета сред ученици, учители и родители на основните причини

за отсъствията на учениците.

Срок:1 срок - м. ноември, II срок - м. април

Отг.:Класни ръководители

3. Актуализиране на регистъра на застрашени ученици от отпадане 

поради отсъствия и неусвоен учебен материал.

Срок: ежемесечно

Отг.: Класни ръководители, учители -  ГЦОУД

4. Мерки за превенция на отпадане от образователната система:

S  Разговори с отделния ученик и неговия родител, откриване на причините за 

отсъствията.

Срок: ежемесечно
Отг.: Класни ръководители, учители -  ГЦОУД, ПС

S  Деклариране на желание за промяна от страна на ученика и съдействие от страна 

на родителя за преодоляване на причините /при необходимост се прилага 

индивидуална корекционна програма/.

Срок: ежемесечно

Отг.: Класни ръководители

S  Включване на извънкласни дейности и предоставяне на възможност за 

включване в дейности за допълнително обучение.

Срок: в началото на учебната година

Отг.: Учител и



S  Провеждане на дискусии в класа и училището за анализиране на причините и 
актуализиране на приетите мерки.

Срок: в началото на учебната година и втори срок 

Отг.: Класни ръководители, ПС

S  Всеки месец, отсъствията / над 5 неизвинени/ се популват в Admin -  pro и се 
качват в платформата am.mon.bg 

Срок: в началото на месеца 

Отг.: Класни ръководители, технически секретар

S  Определяне на награден фонд за стимулиране на ученици без отсъствия и 

паралелки с най-малък брой отсъствия за срок, година.
Срок: в края на годината 

Отг: Директор

■S Децата, отсъствали от училище повече от 3 дни без уважителна причина, да 
бъдат посещавани от образователния медиатор.

Срок: три дни, ако ученикът непосещава учебните занятия 
Отг: Образователен медиатор

5. Мерки за подкрепа на учениците в риск /привличане вниманието на ученика в 

училище, повишаване мотивацията му за учене и провеждането на различни форми 

на ученическо самоуправление/

S  Провеждане на консултации с ученици, застрашени от отпадане, поради 

неусвоен учебен материал.

Срок: седмично, по изготвен график 

Отг.: Учители

У Използване на различни ИКТ методи в учебните часове.

Срок: през учебната година 

Отг. :Учители

У Разработване и споделяне на добри учителски практики от педагогическия 

персонал.

Срок : м. март 

Отг.: Главен учител

У Повишаване на квалификацията на учителите за по-ефективна комуникация с 

ученик и родител. Връзка с училищното настоятелство.

Срок: през учебната година 

Отг. Ръководството

У Предоставяне на свободен достъп за използване на компютърните кабинети и 

училищната спортна база извън учебните часове по време на учебната година. 

Срок: през учебната година

Отг.: Учители по Физическа култура и спорт и Информационни технологии



^  По-ефективно използване възможностите на ученическото самоуправление като 
на ученици с голям брой неизвинени отсъствия се предложи да бъдат учители за 
един ден по любим учебен предмет.

Срок: май
Отг.: Учители, Класни ръководители, Пед. съветник

S  Подкрепа на ученици, застрашени от напускане, от негови връстници.

/подкрепа и оказване на помощ при усвояване на пропуснат материал/.

Срок: ежемесечно
Отг.: Класни ръководители, Учител

S  Полагане на допълнителни грижи към ученици, застрашени от напускане, от 
страна на Учители -  ГЦОУД /провеждане на консултации с ученици и родители/. 

Срок: всекидневен 

Отг. :Учители -  ГЦОУД

S  Използване на сътрудничеството с други училища като средство за повишаване 
на мотивацията за учене чрез съвместни мероприятия и дейности.

Срок: през учебната година 

Отг.: Директор

S  Осигуряване на средства за учебни материали на застрашени от отпадане 

ученици, поради нисък социално-икономически статус по предложение на 

класния ръководител.

Срок: в началото на учебната година 

Отг.: Класни ръководители, Директор

S  Организиране на конкурси и мероприятия:

> Млад художник;
> „Да сме бели и червени“

> „Сурвакари“

Срок: според годишния план на училището 

Отг.: Учители

■S Организиране на различни спортни игри между класовете в училището.

Срок: края на уч. година 

Отг.: Учител по ФВС

•У Организиране на конкурси във връзка с празника на училището: 

есе, рисунка, стихотворение.

Срок: според годишния план на училището

У Организиране на „Ден на ученическото самоуправление”.

Срок: 05.2021 г.

Отг.: Педагогически съветник



S  Организиране на конкурс за рисунка на тема „Моето училище”.

Срок: втори учебен срок
Отг.: Учители

S  Провеждане на дебати по теми, избрани от учениците.
Срок: края на уч. година

Отг.: Класни ръководители, ПС

6. Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителите

^  Разработване от училището на теми за родители, целта на които е да се помогне 
да се справят с проблемите на тийнейджърите.

Срок: в началото на учебната година

Отг.: Класни ръководители, ПС

^  Провеждане на тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за 

възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите.
Срок: по график за родителски срещи

Отг.: Класни ръководители, ПС

S  Създаване на условия за осъществяване по-добър контакт на класния 

ръководител с родителите -  телефон, транспорт до друго населено място за 

ефективна комуникация с родителя. Посещения по домове.

Срок: през учебната година

Отг.: Директор, класни ръководители

S  Провеждане на инициативата „Ден на отворените врати”, в която родителя може 
да присъства в учебния час.

Срок: началото на втория срок

Отг.: Класни ръководители и учители -  ГЦОУД, ПС

7. Механизъм за реинтеграция на отпадналите от училище ученици

S  Провеждане на разговори с учениците и родителите за важността от образование, 

което дава по-добри възможности за реализация на техните деца.

Отг.: Класни ръководители, учители -  ГЦОУД, ПС

S  Предлагане на различни извънкласни форми, съобразени с интересите на 

учениците - спортни и в областта на изкуствата.

Отг.: Класни ръководители и учители -  ГЦОУД

S  Социална работа с отпадналите и техните семейства.

Отг.: Класни ръководители, учители -  ГЦОУД, ПС

S  Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите 

ученици: закупуване на учебни пособия, материали, облекло и обувки и друго, 
според нуждите на всеки отделен ученик.

Отг.: Класни ръководители, учители -  ГЦОУД, ПС



У Дейности за наваксване на натрупания знаниев дефицит, вкл. допълнителни 

занимания, допълнителни часове и др.;
Отг.: Класни ръководители, учители -  ГЦОУД, ПС

У Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и наставничество с цел по-лесна 

адаптация и превенция на повторното им отпадане.
Отг.: Класни ръководители, учители -  ГЦОУД, ПС

8. Механизъм за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на
учениците в училищната документация.

S  Завишен контрол от страна на училищното ръководство за реалното отразяване 
на отсъствията на учениците. Ежемесечна проверка на училищната 
документация, свързана с извиняването на отсъствията на учениците.

Срок: всеки месец
Отг: Ръководството

•У Изработването и поддържането на регистър, в който ежемесечно се отразяват 
застрашените от отпадане ученици.

Срок: всеки месец

Отг: Класни ръководители, ПС

9. Приложения -  Анкета за причините за отсъствие от училище

Училището работи успешно с:

• Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“;

• Дирекция на природен парк „Сините камъни“ -  Сливен,;

• РЦПППО -  гр. Сливен;

• МНБППНМ;

• Сдружение „Жажда за живот“, Младежки дом - гр. Сливен;

• 03Д, МВР, ДПС;

• Кариерен център, Превантивно-информационен център 

Забележка:

Поради обявеното извънредно положение в страната, със заповед на 

министъра на здравеопазването - №РД-01-489/31.08.2020г., всички горе 

посочени дейности ще бъдат осъществявани при стриктно спазване на 

разработените Правила и мерки за рабата в извънредна обстановка в ОУ 

„ Найден Геров



ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово

АНКЕТА ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

1. Защо отсъствам от училище? Причини за отсъствията ми. 
(посочете конкретни причини)

2. Родителите ми знаят ли че имам отсъствия в училище?

3. Колко често отсъствам от училище?

4. Какво не ми харесва в училище? ( посочете какво точно не ви харесва)

5. Приятно ли ми е на училище? ( ако ви е приятно и ви харесва споделете защо?)

6. Какво искам да променя в моето училище?

7. Аз съм момче или момиче?

8. Аз съм н а .......................години.

9. Аз съм о т ..................... клас.
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