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ПРОГРАМА  

ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г. 

  

 /Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол 
№2/09.09.2022год. и е утвърдена със заповед №РД-08/15.09.2022г. на 
директора на ЧСУ „Рьорих“/             

              

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Сериозен проблем за образователната ни система са броят на отсъствията 
на учениците, некоректното им отразяване в училищната документация и 
бавният темп на намаляване на преждевременно напусналите училище 
ученици от задължителната училищна възраст. 

Създаването на условия за редовното присъствие в училище и активната 
работа по време на учебния час са важни за бъдещето на всеки ученик. Те са 
гаранция за неговия успех, залог за по-добри резултати от обучението и по-
големи възможности за реализация, условие за повишаване качеството на 
образованието. Предприемането на адекватни и ефективни мерки от 
педагогическите екипи за намаляване броя на отсъствията и броя на 
преждевременно напусналите училище ученици следва да се основават на 
анализ на причините, пораждащи тези явления, на оценка на ефикасността на 
съществуващите мерки и училищната политика. 

Предлаганата програма е основана на разбирането, че главна ценност в 
образователната система е детето (ученикът). 

На основата на идентифицираните проблеми в програмата са представени 
конкретни мерки за реализиране на определените дейности. 

Задачите на програмата са: 

1. Да очертае дейности  по формулираните мерки. 

2. Да представи план за действие. 

  

І. Мерки 



1. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на 
учениците и риска от преждевременно  напускане на училище. 

                                                          Отг.: кл. ръководители, екип „Близък човек” 

2. Механизъм за идентификация на учениците в риск от 
отпадане.                                         Отг.: кл. ръководители, екип „Близък човек” 

3. Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията 
на учениците. 

Отг.:  кл. ръководители, учители, екип „Близък човек” 

4. Мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми на 
ученическо самоуправление.                    

                                                Отг.: ученически парламент, наставници на УП         

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

                                                           Отг.: кл. ръководители и родители 

7. Разработване на механизъм за контрол на редовното и 
точното отразяване/нанасяне на отсъствията на учениците в училищната 
документация. 

                                                           Отг.: зам.-директор УД, кл. р-ли           

II.  Дейности 

  

Дейност 1. Проучване и анализиране на основните причини за 
отсъствията на учениците и риска от преждевременно  напускане на 
училище. 

• Идентифициране на деца в риск от отпадане (кл. р-л, екип „Близък човек”); 
• Ролята на класния ръководител (индивидуална работа с децата в риск); 

• Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата; 
• Интеркултурно обучение (родители + учители). 

  
• Гражданско образование с приоритет на здравно образование и 

професионално ориентиране; 

• Ученическо самоуправление; 

• Индивидуална работа с деца в риск (часовете за консултации); 

Дейност 2.  Механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане 

• Екип „Близък човек”  в началото на учебната година, след проучване, 
обсъжда наличието на ученици застрашени от отпадане. При наличието н 
такива, се подготвя доклад до директора. 

                                                           Срок: 30.10.2022г. 
Отг.: екип „Близък човек” 

• При наличие на ученици в риск, се създава регистър  в училището.    
 Срок: постоянен         

                                                         Отг.: екип „Близък човек” 



• Формиране на екипи според идентифицираните потребности на децата в 
риск да отпаднат от училище.  

- за деца в риск да отпаднат от училище поради трудности в ученето 
                                                              Отг.: кл.р-ли,учители,      
                                                                родители,ученици 
- за деца в риск да отпаднат от училище поради поведенчески проблеми 

                                                                         Отг.:кл.р-ли, екип „Близък човек” 
- за деца в риск да отпаднат от училище поради социално-икономически 
проблеми. 

                                                                        Отг.: кл. р-ли, родители, директор 
Дейност 3.  Разработване и прилагане на мерки за намаляване на 
отсъствията на учениците. 
3.1. Работа с родителите: 

• Алтернативи на традиционната родителска среща; 

• Партньорство за промяна; 

• Канали за ефективна комуникация; 

• Разпределението на отговорности и ангажименти. 

3.2. Превръщането на училището в място, в което всяко дете има място за 
изява: 

• Включване на учениците в занимания по интереси и извънкласни 
дейности; 

• Организиране на различни училищни инициативи; 

• Участие в общински и областни състезания и олимпиади; 

• Провеждане на консултации; 

• Гарантирането на личната свобода и достойнството на децата; 

• Възможност за участие в училищния живот като партньори; 

• Възможност за чести срещи с представители на различни институции, 
външни на училището. 

3.3. Превенция на отсъствията от училище и ранното напускане на 
системата 

• Индивидуална работа от страна на учители, класни ръководители, екип 
„Близък човек” със застрашените от отпадане ученици; 

• Засилване обучението по гражданско и здравно образование чрез беседи, 
срещи и интерактивни дейности; 

• Активизиране на ученическото самоуправление чрез включване на повече 
ученици в проекти на училището; 

• Осигуряване на ресурсно подпомагане на учениците със СОП; 

• Стриктно отбелязване на отсъстващите ученици и системни текущи 
проверки от страна на ръководството на училището; 

• Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на 
учениците; 



• Популяризиране на добрите постижения на учениците на училищни 
празници и извънкласни мероприятия; 

• Организиране на извънкласни дейности и занимания по интереси. 

  

Дейност 4. Мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез 
различни форми на ученическо самоуправление.   

В ЧСУ “Рьорих” функционира Ученически Парламент, който се основава на 
принципа на самоуправлението. 

  

Самоуправлението в училище: 

- както в защита на правата и личността на ученика, така и за спазване на 
неговите задължения; 

- с цел осъществяване на връзка между ученическия съвет и обществеността; 

-  за равноправно участие на ученици, родители и учители при решаването на 
проблеми; 

-  за спазването на етиката между ученици и учители; 

-  се основава на прозрачност в работата на ученическия съвет. 

Обект на дейността на ученическия съвет са: 

- учебно-възпитателният процес; 

- организиране  и активизиране на живота на учениците в училище; 

- познаване и спазване на правата и задълженията на учениците; 

- опазване на училищното имущество. 

 Дейност 5.  Контрол на редовното и точното отразяване/нанасяне на 
отсъствията на учениците в училищната документация. 

Цел: Настоящият механизъм е разработен с цел превенция на отсъствията на 
учениците. 

Задача: Осъществяване на контрол за редовното и точното 
нанасяне/отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация. 

Отговорници: класен ръководител, учители, зам.-директор УД 

Дейности, разпределени, както следва: 

1. Учител. 

- Отразява редовно в дневника на класа номерата на закъснелите и 
отсъстващите ученици; 

- Ефективно провеждане на консултации по учебни предмети и допълнителни 
занимания с деца и ученици; 



- Своевременно информира класните ръководители за наличие на ученици с 
допуснати голям брой извинени и неизвинени отсъствия по съответния учебен 
предмет. 

2. Класен ръководител. 

- Вписва стриктно броя извинени и неизвинени отсъствия на учениците в 
дневника на класа; 

- При установяване на голям брой неизвинени отсъствия своевременно 
информира  родителите за отсъствията и успеха на учениците; 

- Ежемесечно подава справка за отсъствията на учениците; 

- Изготвя доклад до директора на училището относно ученици, предложени за 
налагане на наказание съгласно ЗПУО. 

         3. Заместник - директор. 

- Разглежда информацията относно ученици, предложени за наказание и ги 
резюлира до председателя на УКПППУ; 

- Следи за редовното вписване на отсъствията на учениците в дневника на 
класа; 

- Извършва периодични проверки по време на учебен час относно съответствие 
между броя на отсъстващите ученици и броя на вписаните отсъствия в 
дневника на класа; 

- Извършва ежемесечен контрол върху изпълнението на задълженията на 
педагогическите екипи за непрекъснат контакт и информиране на родителите 
за развитието на детето/ученика и отсъствията му. 

 Дейност 6.  Механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището 
ученици 

• Идентифициране на отпаднали ученици; 

• Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез 
информационни кампании; 

• Работа с отпадналите и техните семейства; 

• Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. 
допълнителни занимания, допълнителни часове и др.; 

• Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език 
не е майчин език; 

• Създаване на адаптивна приемна среда в училище: създаване на 
индивидуални учебни програми за наваксване на пропуснати знания и 
умения; 

• Организиране на срещи с родители и деца с цел разясняване 
възможностите за различни форми на образоване в бългрската 
образователна система; 

• Идентифициране на деца с изявени дарби, които да бъдат мотивирани да 
развиват своята дарба чрез допълнителни занимания. 



  
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

  

№ 
ПО 

РЕД 

ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК 

  

1. 

Разработване и прилагане на 
мерки за намаляване на 
отсъствията на учениците 

кл. ръководители, 
екип „Близък човек”, 
учители, родители 

Постоянен 

2. Идентифициране на деца в риск 
от отпадане 

класен ръководител, 
екип „Близък човек” 

  

Постоянен 

3. Индивидуална работа от страна 
на учители и класни ръководители 
със застрашени от отпадане 
ученици (в часовете за 
консултации) 

учители, 

класни ръководители 

  

Постоянен 

4. Провеждане на разговори и 
индивидуални консултации с 
ученици  

Ментори екип „Близък 
човек”, 

класни ръководители 

  

Постоянен 

5. Екипна работа на учители по 
класове 

учители 

  

Постоянен 

6. Осигуряване на ресурсно 
подпомагане на учениците със 
СОП 

ресурсен учител, 
логопед, екип 

Постоянен 

7. Стриктно отбелязване на 
отсъстващите ученици, коректно 
подаване в системата  и системни 
текущи проверки от страна на 
ръководството на училището 

учители, 

ръководство 

  

Постоянен 

(ежемесечно) 

8. Организиране участието на 
учениците в извънучилищни 
дейности и извънкласни клубове 
по интереси 

  

учители 

  

Постоянен 

9. Своевременно информиране на 
родителите за отсъствията и 
успеха на учениците чрез 
електронния дневник 

  

  

класни ръководители 

  

  

Постоянен 

10. Засилване обучението по 
гражданско и здравно 
образование чрез беседи, срещи и 

  

класни ръководители 

  

Ежемесечно 



интерактивни дейности 

  

11. Провеждане на родителски срещи директор, 

класни ръководители 

По график 

12. Популяризиране на добрите 
постижения на учениците в сайта 
и ФБ страницата на училището 

директор По график 

13. Активизиране на ученическото 
самоуправление чрез включване 
на повече ученици в проекти на 
училището 

Наставници УП Постоянен 

  

 


