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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система ПГЕЕ „Mария Склодовска Кюри“ е разработена в съответствие с рамкови 

европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до 2020 г., и 

е съобразена с цели в сферата на средното образование, определени на областно ниво. 

 

Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и 

компенсиране на отпадането и на преждевременното напускане на училище на 

Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013–2020), приета от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 г. 

Програмата се основава на определените в Стратегията водещи принципи за 

законосъобразност,  партньорство, прозрачност и популяризиране на мерките и 

резултатите, приемственост, устойчивост на резултатите, своевременност, отчетност, 

мониторинг и контрол, иновативност. 

Програмата акцентира върху: 

1. Мерки, свързани с превенцията на  риска от отпадане от училище. 

2. Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно 

със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от 

образование. 

3. Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна 

информация за движението на децата и учениците. 

Отчитането на изпълнението на Програмата ще се извърши пред ПС в края на 

учебната година. 

  

II. ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ 

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици се базира на основни 

принципи на включващото образование: 

 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 



 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. 

  

III. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ: 

 Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите, негативно 

отношение към образованието на родителите и/или детето 

 Липса на ефективни санкции за родителите. 

 Нисък жизнен стандарт на част от населението в резултат на продължителна 

безработица. 

 Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище. 

 Липса на достатъчно финансови възможности в училище за подкрепа на 

застрашени от отпадане ученици по социални причини. 

 Липса на подкрепяща среда, която да замени липсата на грижа от страна на 

родителите. 

 Негативно влияние на средата - на улицата/приятелския кръг. 

 Липсата на мотивация сред семейства от ромския етнос за продължаване на 

образованието в гимназиален етап 

IV. АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРИЧИНИ,ВОДЕЩИ ДО ОТПАДАНЕ ОТ 

УЧИЛИЩЕ; 

 За част от семейства образованието не е приоритет. Трудна комуникация с 

родителите. 

  Занижен родителски контрол към осигуряване на присъствие на учениците в 

училище. 

  В условията на КОВИД  и преминаване на онлайн обучение-липса на Интернет 

или на устройство за работа. 

 Трудностите при усвояване на учебния материал, което води до демотивация. 

 Затруднена адаптация на учениците от етнически малцинства в учебния процес 

 Пропуските допуснати в кариерното ориентиране и консултиране,неподходящия 

избор на училище и непривлекателността на професионалното образование . 

V.Предложения за нови форми и методи за работа с ученици, застрашени от 

преждевременно отпадане от училище. 

 Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски 

срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на 

училището; 

 Работа на училищното настоятелство с родители на застрашени от отпадане деца 

 Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи 

отношение по проблема 

 Мотивиране на продължаване на образованието в следваща степен или за 

придобиване на професионална квалификация; 

 Работа по развитието на класа като екип; 



 Ангажиране на Ученическия съвет с дейности за превенция на 

преждевременното напускане на училище; 

 Включване в извънкласни форми на ученици, застрашени от отпадане; 

 Оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих. 

 Осигуряване на технически средства при организиране на онлайн обучение или 

друга форма на обучение 

VI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА    

 Създаване на подкрепяща среда за учениците в училище 

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

училищната общност 

 Увеличаване разнообразието и ефективността на прилаганите от училищeтo 

мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно 

напускане на образователната система чрез подкрепа и публично оповестяване 

на добри практики и политики. 

 Усъвършенстване работата на педагогическия екип по разработване и 

изпълнение на програми, в резултат на което да намалее броят на  учениците в 

риск от отпадане. 

VII ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

С изпълнението на целите на програмата се очаква да бъдат постигнати следните 

резултати: 

 приложен единен комплекс от политики, планове и мерки на училищно ниво, 

съответстващи на националните и основаващи се на системно наблюдение, 

анализ, оценка, редовна отчетност и прозрачност, от които да произтичат 

коригиращи действия, развиване на ресурси и насочване на въздействието 

съобразно установените потребности; 

 задържане на нивото на отпаднали ученици от училището чрез редовното 

посещаване. 

Постигането на определените цели и очакваните резултати ще бъде наблюдавано и 

измерено чрез количествените индикатори към всяка конкретна мярка. 

  Създаване на подкрепяща среда 
за учениците в училище 

 

  

 

 

 



VII.  МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ  В 

ПГЕЕ“МАРИЯ СКЛ.КЮРИ 

 А. Превантивни мерки 

 Мярка Срок Отговорник 

1 Проучване на причините за нисък 

успех и отпадане на учениците от 

училище  

 

През учебната 

година                            

Класни 

ръководители 

2 Регистриране и съхраняване на 

данните от проучванията 

През учебната 

година                            

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

3 Включване на повече ученици в обща 

подкрепа за личностно развитие: 

3.1. Допълнително обучение по 

учебни предмети /по Наредба за 

приобщаващо образование, по проект 

„Твоят час“ и други проекти/; 

 3.2.Допълнително консултиране по 

учебни предмети;  

3.3 Кариерно ориентиране на 

учениците; Занимания по интереси 

 3.4. Грижа за здравето на учениците 

– дейности за намаляване рисковете 

от заразяване с COVID-19; 

3.5. Поощряване с морални и 

материални награди;  

3.6. Дейности за превенция на 

насилието и преодоляване на 

проблемното поведение. 

През учебната 

година, при 

стартиране на 

проекти и 

национални 

програми 

Класни 

ръководители, 

Ръководители на 

групи, 

Педагогически 

съветник, Директор  

 

4 Включване на родители в училищни 

инициативи, обучения и тренинги за 

развиване на умения за ефективно 

родителство /поради опасност от 

предаване на COVID-19 / 

През учебната 

година                            

Класни 

ръководители 

УН 

5 Приобщаване на родителите към 

училищния живот чрез участието им 

в съвместни дейности – училищни 

инициативи 

По график Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

6 Предоставяне на възможност 

родителите да участват при 

вземането на решения за класа и 

училището като цяло –на родителски 

срещи, събрания на родителски актив 

и обществен съвет 

  

 

 



Б. Мерки за интервенция  

Мерките за интервенция се прилагат за бързо и ефективно справяне с възникващи 

трудности като бягство от училище и слаби резултати 

1 Системно отразяване на 

отсъствията и оценките 

на учениците в дневника 

на класа 

През учебната 

година 

Кл. ръководители, учители 

2 Планиране и контрол за 

редовно и точно 

вписване на отсъствията 

на учениците в 

училищната 

документация, за 

коректно и точно 

подаване инф. система 

НЕИСПУО на данните 

за движение на 

учениците и за броя на 

отсъствията, за 

своевременното 

отразяване на статуса на 

всеки ученик. 

Ежемесечно  ЗДУД, класни ръководители 

3 Своевременно 

информиране на 

родителите и 

установяване на 

причините за 

допуснатите отсъствия 

на учениците чрез 

писмено известие, 

телефонен разговор, 

личен контакт 

През учебната 

година 

Класни ръководители 

 

 

 

 

4 Сигнал до „Отдел за 

закрила на детето“ за 

ученици в риск от 

отпадане. 

При 

необходимост 

Директор по предложение на Класни 

ръководители 

5 Уведомяване на „Отдел 

за закрила на детето“ за 

ученици в процедура по 

налагане на санкции 

„предупреждение за 

преместване в друго 

училище“ , „преместване 

в друго училище“ и 

„преместване от дневна 

в самостоятелна форма 

на обучение“ 

При 

необходимост 

Директор по предложение на Класни 

ръководители 

 

 

 

 

6  Изграждане на През учебната Класни ръководители 



доверителна връзка и 

ефективна комуникация 

на класните 

ръководители с 

родителите на учениците 

чрез взаимно опознаване 

по време на съвместни 

дейности – родителски 

срещи, работа по 

проекти и др. 

година  

7 Предоставяне на 

възможности за 

индивидуална подкрепа 

на родителите и 

учениците от страна на 

училището като 

институция – 

индивидуално и групово 

консултиране, 

подкрепящо обучение по 

проекти 

През учебната 

година 

При 

констатиране на 

проблем 

Класни ръководители 

Учители 

8 Насърчаване на успешно 

справящи се ученици да 

работят като наставници 

в екип с връстници, 

нуждаещи се от 

подкрепа  

При 

констатиране на 

проблем 

Класни 

ръководители,учители,педагогически 

съветник 

 

В. Мерки за компенсиране 

1 Осигуряване на 

възможности за 

допълнителна работа с 

ученици, застрашени от 

отпадане /включване на 

ученици в дейности за 

обща подкрепа – 

допълнително обучение, 

индивидуални 

консултации, занимания 

по интереси 

През учебната 

година 

Класни 

ръководители,учители,педагогически 

съветник 

2 Допълнителна работа с 

учениците по учебни 

предмети, във връзка с 

ДЗИ в Х и ХІІ клас и 

Държавен изпит за 

придобиване на 

професионална 

квалификация. 

По график Преподаватели по предмети  

 



3 Повишаване интереса на 

учениците чрез 

преподаване на 

електронни уроци, 

използване на 

интерактивни методи, 

онагледяване, 

практическа насоченост, 

възлагане на 

индивидуални проекти 

др 

През учебната 

година 

Класни ръководители,учители 

4 Развиване на модели за 

придобиване на 

професионална 

квалификация с 

партньорски бизнес 

организации и 

практическа реализация 

на завършилите и 

придобили професия 

През учебната 

година 

Ръководството, Учители по 

практика, Бизнес организации 

5 Тематични 

педагогически съвети за 

споделяне на добри 

педагогически практики 

и обмен на 

образователни техники 

По график председатели на МО,Директор 

 

 

 

6 Повишаване 

квалификацията на 

учителите с 

квалификационни 

курсове, семинари, 

тренинги предназначени 

да подпомогнат учителя 

да усъвършенства 

личните си познания и 

квалификация 

Съгласно План за 

квалификационн 

а дейност 

 

Директор, ЗДУД, учители 

 

 

 

7 Подпомагане на 

ученици застрашени от 

напускане на училище, 

поради финансови 

проблеми  

През учебната 

година 

година Ръководство на училището, 

Класни ръководители  

 

8 Здравно и гражданско 

образование в ЧК, в 

учебни часове, в 

извънучебни дейности, 

включващо теми като: 

стрес, трафик на хора, 

последици от ранни 

бракове, равнопоставени 

отношения, наркотици, 

През годината Класни ръководители, 

учители,педагогически съветник 

 



живот в условия на 

COVID-19 и др. 

9 Повишаване 

себеоценката на 

учениците и интереса им 

към училищния живот 

чрез въвличане в 

социално значими 

дейности и инициативи 

През годината Класни ръководители, 

учители,педагогически съветник 

 

 

 

 

Програмата  за Превенция на ранното отпадане от училище е приета на заседание на 

Педагогическия съвет/Протокол  №:11/14 .09.2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Изграждане на мотивация за 
посещение на училище и 
участие в живота на 
училищната общност; 

 Индикатор за постигане – 
неизвинени и извинени 
отсъствия (намаляване). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Мерки за интервенция  

Мерките за интервенция се прилагат за бързо и ефективно справяне с възникващи трудности 

като бягство от училище и слаби резултати. № Мярка Срок Отговорник  

1 Системно отразяване на отсъствията и оценките на учениците в дневника на класа През 

учебната година Кл. ръководители, учители  

2 Планиране и контрол за редовно и точно вписване на отсъствията на учениците в училищната 

документация, за коректно и точно подаване инф. система НЕИСПУО на данните за движение 

на учениците и за броя на отсъствията, за своевременното отразяване на статуса на всеки 

ученик. До 4-то число - ежемесечно ЗДУД 

 3 Своевременно информиране на родителите и установяване на причините за допуснатите 

отсъствия на учениците чрез писмено известие, телефонен разговор, личен контакт През 

учебната година Класни ръководители 

 4 Сигнал до „Отдел за закрила на детето“ за ученици в риск от отпадане. При необходимост 

Директор по предложение на Класни ръководители  

5 Уведомяване на „Отдел за закрила на детето“ за ученици в процедура по налагане на 

санкции „предупреждение за преместване в друго училище“ , „преместване в друго училище“ 

и „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ При необходимост 

През учебната година Класни ръководители, учители, Училищен психолог  



7 Предоставяне на възможности за индивидуална подкрепа на родителите и учениците от 

страна на училището като институция – индивидуално и групово консултиране, подкрепящо 

обучение по проекти През учебната година Класни ръководители, учители, Училищен психолог 

8 Насърчаване на успешно справящи се ученици да работят като наставници в екип с 

връстници, нуждаещи се от подкрепа При констатиране на проблем Класни ръководители, 

учители  

9 Провеждане на Училище за родители с тематично съдържание, насочено към превенция на 

насилие и отпадане на децата от училище – само в електронна среда съгласно Вътрешни 

правила По график на проекта Класни ръководители, Училищен психолог 

 10 Създаване на здравословна и безопасна училищна среда чрез включване на ученици и 

родители в превантивни програми /Училище за родители, групова работа с ученици/ и 

инициативи за предотвратяване на училищния тормоз През учебната година Класни 

ръководители, учители, Училищен психолог  

11 Ефективно взаимодействие с институции, имащи отношение към закрилата на децата от 

насилие /ОЗД, ДПС, НПО, МКБППМН/; При констатиране на проблем, по график Училищно 

ръководство, класни ръководители, учители, Училищен психолог  

12 Реинтегриране на ученици, отпаднали от училище /По Механизъм за обхват/ При 

необходимост Училищно ръководство, класни ръководители, учители, Училищен психолог 

В. Мерки за компенсиране № Мярка Срок Отговорник  

 

1 Осигуряване на възможности за допълнителна работа с ученици, застрашени от отпадане 

/включване на ученици в дейности за обща подкрепа – допълнително обучение, индивидуални 

консултации, занимания по интереси/ През учебната година Учители, ръководители на 

програми, Учители, работещи по проекти 

 2 Допълнителна работа с учениците по учебни предмети, във връзка с ДЗИ в Х и ХІІ клас и 

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. По график Преподаватели 

по предмети  

3 Повишаване интереса на учениците чрез преподаване на електронни уроци, използване на 

интерактивни методи, онагледяване, практическа насоченост, възлагане на индивидуални 

проекти др. През годината Учители 

 4 Развиване на модели за придобиване на професионална квалификация с партньорски 

бизнес организации и практическа реализация на завършилите и придобили професия 

Ръководството, Учители по практика, Бизнес организации 

5 Тематични педагогически съвети за споделяне на добри педагогически практики и обмен на 

образователни техники По график председатели на МО, Училищен психолог 



 6 Повишаване квалификацията на учителите с квалификационни курсове, семинари, тренинги 

предназначени да подпомогнат учителя да усъвършенства личните си познания и 

квалификация Съгласно План за квалификационн а дейност Директор, ЗДУД, учители 

 7 Подпомагане на ученици застрашени от напускане на училище, поради финансови проблеми 

През учебната година Ръководство на училището, Класни ръководители  

8 Здравно и гражданско образование в ЧК, в учебни часове, в извънучебни дейности, 

включващо теми като: стрес, трафик на хора, последици от ранни бракове, равнопоставени 

отношения, наркотици, живот в условия на COVID-19 и др. 

 9 Повишаване себеоценката на учениците и интереса им към училищния живот чрез 

въвличане в социално значими дейности и инициативи През годината Класни ръководители, 

учители, Училищен психолог 

 IX.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕДЪК 1. За изпълнение - Наличие на действаща училищна Програма; - 

Училищното ръководство е запознато с целите и съдържанието на Програмата – ангажирано е 

с нейното прилагане и необходимото финансиране за дейностите; - Всички учители и 

служители в училище са запознати и са удостоверили това с подписите си; - Има координиращ 

екип /определено лице /координатор/ от училището, които да следят за прилагането; - 

Програмата е публикувана в училищния сайт; - Веднъж годишно се извършва анализ на 

резултатите от прилагане на Програмата. Резултатите се обсъждат на педагогически съвет, на 

родителски срещи, в класовете; - Родителите са включени в процеса на приобщаване; - 

Установено сътрудничество с РЦПППО, ЦПЛР, Детска педагогическа стая, Отдел за закрила на 

детето, Център за обществена подкрепа, НПО в града и страната.  

2. За резултат - Своевременно регистрирани случаи на деца в риск, докладвани от работещите 

в училище /Подадени сигнали до училищен психолог , ОЗД, община Хасково/; - Наблюдава се 

промяна в положението на децата, за които е докладвано; - Намаляване процента на 

отпадналите и преждевременно напуснали ученици; - Увеличаване броя на учениците, 

завършили средно образование; - Родителите и учителите си партнират при прилагане на 

Програмата. Програмата за превенция на ранното напускане на училище е пр 

Мерки за реализиране на 
политиките 

Срок за 
изпълнение 

Отговорник Индикатори 

Проучване на причините за 
нисък успех и отпадане на 
учениците от училище 

IX.2022 - IX.2023 Класни 
ръководители,педаг 
съветник 

Брой отсъствия 

Системно отразяване на 
отсъствията и оценките на 
учениците в дневника на класа 
През учебната година  

IX.2022 - IX.2023 Кл. ръководители, 
учители 

 

    

    

    

    

    

 


