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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  

СУ „Васил Левски“ за превенция на ранното напускане на образователната система: 
 

 СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (2013 – 2020) 




 ПЛАН ЗА 2016- 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 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 Р БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 
/2012 – 2020 Г./; 




 ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА „ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ /2005 – 
2015 Г./; 




 КОНВЕНЦИЯТА ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО; 



 ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ; 


 НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ; 




 ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА, 




 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 
НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 2020 Г. 




 ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ 
ОТПАДАНЕ. 



 

 

 

 

 

 

 

 



В Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013 – 2020), преждевременното напускане на училище е 

дефинирано като сложно явление, което оказва сериозно влияние върху 

индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, 

върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социално-

икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план. 

Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и 

ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с 

личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България. 

Необходими са широкообхватни мерки, насочени към осигуряване на: успешен преход 

между различните степени на образование, гъвкави и успешни възможности за 

преждевременно напусналите да продължат обучението си в системата на училищното 

образование с цел придобиване на ключови компетентности, разнообразни форми на 

обучение, признаване и валидиране на резултати от неформално обучение и 

информално учене, добра координация между институциите от няколко различни 

сектора на всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и училищно. 

Един от факторите за преждевременно напускане на образователната система наложи 

въвеждането на единен Механизъм за противодействие на училищния тормоз, който 

има за цел да подпомогне училищата в усилия им за справяне с това явление. 
 

Рискове: 
Преждевременното напускане на училище води още до нарастване на рисковете 

от социално изключване, застрашава сигурността и стабилността на обществото и е 

предпоставка за влошаване на качеството на живот на сегашното и на следващите 

поколения. Здравният статус и достъпът до ресурси и услуги, които могат да осигурят 

по- добър стандарт и продължителност на живота в добро здраве и благосъстояние, са в 

пряка зависимост от получената по-висока степен на образование. Посочените 

последствия са показателни за мащаба и степента на негативното влияние на 

преждевременното напускане на училище върху индивидуалните съдби на пряко 

засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за 

развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на 

страната в средносрочен и дългосрочен план, поради което данните за дела на 

преждевременно напусналите образователната система в България не трябва да 

успокояват, а да насърчават изпълнението на всеобхватна и интегрирана политика за 

превенция на явлението, както и за неговото преодоляване там, където съществува. 
 

При изготвянето на програмата се отчитат: 

1. Ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду им, 
като се признава ролята на всяка от заинтересованите страни; 

2.Сътрудничество в образователните институции за насърчаване на позитивната 
училищна култура, работата в екип в рамките на училищната общност; 



3. Координираните мерки на всички нива;  

4. Проследяване на напредъка на ниво училище.  

 
Настоящата Програма конкретизира изброените стратегическите и нормативни 

документи в три основни направления: 
 

1. Превенция на преждевременното напускане на училище в СУ чрез:   
- анализ на причините, водещи до отпадане от училище и напускане на 

образователната система,   
- идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на 

училище с оглед ограничаване на последиците от тях и   
- плануване на политики и мерки за преодоляване на рисковите фактори от 

отпадане;   
2. Интервенция срещу преждевременното напускане на училище чрез:  
       2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите.  

2.2. Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество  

2.3. Кариерно ориентиране и консултиране.  

 
3. Политики за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на 

училище: 
 Създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната 

система на преждевременно напусналите я - завръщане на 
преждевременно напусналите училище към формалната система на 
образование и обучение чрез използването на различни форми на 
обучение: дистанционна, вечерна, задочна, кореспондентска, 
самостоятелна;   

 Участие на преждевременно напусналите училище в курсове за ограмотяване, 

допринасящи за социална интеграция и включване в пазара на труда;  
 Популяризиране на възможностите за учене в клубове, библиотеки, читалища, 

младежки информационно-консултантски центрове, регионални и местни 
центрове;   

 Създаване на възможности за самостоятелно учене с цел признаване на 
резултати;   

 Кариерното ориентиране и консултиране съдействат за информиран избор на 
образователен и професионален път от семейството и детето, засилват 
мотивацията за оставане в училище и придобиване на образователна степен.  

 Обучението по предприемачество.  

 
 

II. Основни причини за преждевременното напускане 
Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат 

класифицирани в няколко основни категории. 
  

1. Икономически причини   
2. Социални причини;  

3. Образователни причини;   
4. Етнокултурни причини;  

5. Психологически причини; 

6. Институционални причини;  

7. Причини, свързани със здравния статус;  
 

 



 Социално-икономически причини: 


 Лошото качество на живот на определени социални слоеве; 
 

 

 Ниските доходи – невъзможност за покриване на разходите 
(учебници, тетрадки, дрехи, храна); 

  

 Поради задължение да гледа по-малкия си брат/сестра; 
 

 

 Използване на детето, не посещаващо училище като трудов ресурс 
(подпомага формирането на семейния бюджет или участие в домакинската 
работа.); 

 





 Образователните причини: 

 затрудненията при усвояване на учебния материал; 
 слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него желание/нежелание 

да се посещава училище; 

 наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители и др.; 

 възможност за обучение в професионална паралелка; 





 Етнокултурни причини: 

 по-ранното стъпване в брак; 

 страх на родителите поради опасност от открадване; 

 по-ниска ценност на образованието; 





 Психологически причини: 

 Чувство за неуспех; 

 Отчуждение от натрупания училищен опит, неувереност в себе си; 

 Самовъзприемане: „нямах късмет“, „не ми провървя“, усещане за ограничен 
контрол върху събитията; 





 Институционални причини;

 недостатъчно координираният подход между различните служби и 
специалисти на национално, регионално, местно училищно ниво за справяне с 
преждевременното напускане на училище;  

 недостатъчно ефективният контрол върху управлението и 
функционирането на политиките за обхващане, задържане и реинтегриране 
на децата и учениците в образователната система.   

 Причини, свързани със здравния статус:


       В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование продължава 
тенденцията за интегриране на децата със специални образователни потребности в 
общообразователните училища. Рисковете за преждевременното напускане на училище са 
свързани с недостатъчна подготовка на детските градини и училищата за приобщаване 
на тези деца. Тук се включват и всички фактори на материалната база, образователната 
среда, човешките и финансовите ресурси, които не отговарят на изискванията за 
прилагане на принципите на приобщаващото образование.  

III. Анализ  
Преждевременното напускане на училище засяга диспропорционално възможностите за 

развитие, основани на квалифицираните човешки ресурси, в различните региони и типове 

населени места. Налице са значителни дисбаланси в образователната структура на 

населението по местоживеене. Продължава да е висок делът на населението в селата, което 

е с ниска степен на образование или изобщо без образование.  

Една от групите с повишен риск за преждевременно напускане на училище е групата на 

децата, които не са включени в системата на предучилищното възпитание и подготовка. 

Непосещаването на детска градина повишава риска от възникването на обучителни 

затруднения в училище, особено за децата от уязвимите групи. Тези затруднения 

обикновено се проявяват още в началния етап на образование и могат да станат причина за 

преждевременното напускане на училище.  

Според НСИ най-голяма при отпадналите от училище е групата на учениците, които са 

прекъснали образованието си по семейни причини. 



Особено тревожна е тенденцията на нарастването на броя на учениците, които напускат 

училище поради заминаване в чужбина. Съществуващите механизми за обмен на данни 

между България и страните, към които е насочен основният емигрантски поток, не 

позволяват да се проследи каква част от заминалите в чужбина ученици продължават 

обучението си в държавата на новото си местопребиваване. 

Оказва се, че голяма част от младите хора във възрастовата група 18 - 24 години, не са 

заети и не са включени в образование и обучение. Значителна част от тези младежи не са 

завършили по-високо от основно образование. Само в групата на преждевременно 

напусналите образование приблизително 82% са безработни, като половината от тях не 

търсят активно работа и не желаят да работят. Въпреки това много малко от тях се 

завръщат в училище, за да повишат образованието си. 

Още по-големи са различията и по отношение на възможностите за намиране на работа. 

В сравнение с хората, завършили средно образование, шансът за заетост при по-ниско 

образованите е значително по-нисък. 

Предаването между поколенията на бедността, свързана с нисък образователен статус, е 

значим негативен социален ефект от преждевременното напускане на училище, който 

засилва допълнително социалното изключване. Вероятността за отпадане от училище на 

децата от семейства, в които най-високата степен на образование на главата на 

домакинството е начално или по-ниско образование, е два пъти по-голяма, отколкото за 

децата от семейства, в които родителите са с по-високо от начално и по-ниско от средно 

образование и почти 12 пъти по-голяма за децата от семейства, в които главата на 

домакинството е със завършено средно образование. 

Преждевременното напускане на училище води още до нарастване на рисковете от 

социално изключване, застрашава сигурността и стабилността на обществото и е 

предпоставка за влошаване на качеството на живот на сегашното и на следващите 

поколения. Здравният статус и достъпът до ресурси и услуги, които могат да осигурят по-

добър стандарт и продължителност на живота в добро здраве и благосъстояние, са в пряка 

зависимост от получената по-висока степен на образование.  

Посочените последствия са показателни за мащаба и степента на негативното влияние 

на преждевременното напускане на училище върху индивидуалните съдби на пряко 

засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на 

техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на страната в 

средносрочен и дългосрочен план, поради което трябва да се насърчават изпълнението на 

всеобхватна и интегрирана политика за превенция на явлението, както и за неговото 

преодоляване там, където съществува. 

 

IV. Необходимост от програмата 
1. Създаването на условия за редовно присъствие в училище и активна работа 

по време на учебния час са важни за бъдещето на всеки ученик. Те са гаранция за 

неговия успех, залог за по-добро образование и по-големи възможности за 

реализация, условия за повишаване качеството на образованието им. 

2. Сериозен проблем за образователната ни система са броят на отсъствията 

на учениците, некоректното им отразяване в училищната документация и бавният 

темп на намаляване на напусналите училище ученици от задължителната училищна 

възраст.  

3. Сериозен проблем представлява и все по-налагащата се тенденция на 

незаинтересованост към учебния процес от страна на подрастващото поколение и 

пасивната роля на родителя в обучението на децата. 

 

V. Цели на програмата 



Стратегическа цел: 
Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 

училищното образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно 

социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на 

местните общности. 

Оперативни цели: 
1. Разработване, изпълнение и мониторинг на местна политика за намаляване на риска 

от преждевременно напускане на образователната система чрез целенасочено единно 

въздействие, създаване на комплекс от мерки и сътрудничество на заинтересованите 

страни. 

2. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище с 

оглед ограничаване на последиците от тях. 

3. Насърчаване включването в образованието на рискови групи и развиване на 

приобщаващото образование. 

4. Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за 

включване в образование и обучение. 

5. Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция и 

намаляване на преждевременното напускане на училище. 

 

VI. Очаквани резултати 


1. Приложен единен комплекс от политики, планове и мерки на местно и 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; 

2. Подобряване съществуващите механизми и процедури за управление на 

информацията с оглед създаване и усъвършенстване на Регистър на движението на 

учениците, позволяващ проследяване на всеки конкретен случай на ученик в риск от 

преждевременно напускане на училище;  

3. Подобрени резултати от обучението и осигурена подходяща образователна подкрепа 

за развитието на всеки ученик, включително на ученици от уязвими етнически 

общности и на ученици със специални образователни потребности; 

4. Предложени междусекторни услуги за образователна и социална подкрепа;  

5. Синхронизирано образование и обучение с изискванията на пазара на труда.  

 

 

VII. План за изпълнение 

 

Мерки за изпълнение на 

програмата 

Срок за 

изпълнение 

Ангажирани 

служебни лица и 

институции 

Индикатори  

I. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

1.1. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление 

1.1.1. Разработване и изпълнение на политики в училището 

1.1.1.1 Актуализиране на 

стратегията за развитие на 

училището със специфични 

политики и мерки за превенция на 

август 

Директор, зам.-

директор УД, 

главен учител и 

екипа за 

СУ „В. Левски“ 



отпадането от образователната 

система. 

изработване на 

стратегията 

1.1.1.2. Прилагане на специфични 

политики и мерки за превенция на 

отпадането от образователната 

система от стратегията за развитие 

на училището 

2016/2017 
Учителският 

колектив 

Дял на учениците, 

повтарящи класа - 

общо и по 

образователни 

степени и етапи 

1.1.1.3. Представяне в РУО на 

отчет-анализ за резултатите от 

изпълнението на програмата в 

училището 

Края на 

учебната 

2016/2017 

Директор  
Брой представени 

анализи 

1.1.1.4. Разработване и 

реализиране на мерки за 

проследяване на преместването и 

отсъствията на учениците. 

2017г 
Учителският 

колектив 

Брой неизвинени и 

Извинени 

отсъствия. 

Брой преместени 

ученици 

1.1.1.5. Иницииране на съвместни 

информационни кампании със 

заинтересованите страни за 

намаляване на риска от 

преждевременното напускане на 

училище и за повишаване на 

информираността относно 

значението на образованието с 

обмен на добри практики 

Края на 

учебната 

2016/2017 

Училищно 

ръководство 

 

Брой 

информационни 

кампании 

1.1.1.6. Повишаване интереса на 

учениците към работата в екип 

чрез участие в училищни 

кампании и събития, отбелязване 

на важни дати, вкл. от екологичния  

2016/2017 

Учители, класни 

ръководители 

 

Брой проведени 

кампании, 

брой участвали 

ученици 

1.1.1.7. Планиране и 

осъществяване на контрол за 

редовно и точно вписване на 

отсъствията на учениците в 

училищната документация, за 

коректно и точно подаване към 

общините и към РУО на данните 

за движението на учениците и 

за броя на отсъствията, за 

своевременно отразяване на 

статуса на всеки ученик в уеб-

базирания Регистър за движението 

на децата и учениците. 

2016/2017 

Ръководството на 

училището, 

класните 

ръководители 

Обхват - брой 

осъществени 

проверки  

 

1.1.1.8. Планиране и 

осъществяване на 

контрол върху спазването на 

задълженията на класните 

ръководители да анализират и 

оценяват рисковите фактори за 

отпадане от училище върху 

учениците от паралелката, в т.ч. 

2016/2017 

Ръководството на 

училището 

 

Обхват - брой 

осъществени 

проверки 



обучителни трудности и слаб 

успех, да предприемат адекватни 

превантивни и корективни мерки 

за справяне с тях, да анализират и 

отчитат резултатите от 

прилагането им и при 

необходимост да набелязват други 

мерки. 

1.1.2. Развиване на регионални политики 

1.1.2.1. Запознаване на 

заинтересованите страни със 

същността на училищната 

програма за провокиране на 

институционална ангажираност и 

компетентност за постигане на 

целите й. 

ноември 2016 

год. 

Ръководство на 

училището, 

класни 

ръководители 

Обхват на 

институциите 

1.1.2.2.Участие в срещи на местно 

ниво с директорите на училищата 

в общината, представители на 

общината и други заинтересовани 

страни по изпълнението на 

училищните програми с цел обмен 

на добри практики. 

февруари 

2017 

директори на 

училища 

Брой директори, 

участвали 

в срещите. 

1.1.2.3. Провеждане на регионален 
форум за отчитане на резултатите 

от изпълнението на Плана, за 

ефективността от осъщественото 

взаимодействие между 

заинтересованите страни, както и 

за повишаване на обществената 

информираност за проблема – 

отпадане от училище. 

Юни 2017 

Училища, 

общинска 

администрация, 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане” 

Обхват на 

институциите 

Приет документ с 

предложения до 

институциите за 

справяне с 

проблема 

1.1.3. Включване в национални политики 

1.1.3.1. Реализиране на дейности в 

училище за намаляване на риска от 

преждевременно напускане чрез 

участие в Националните програми. 

2016/2017 

Директор, 

педагогически 

екипи 

Брой учителски 

екипи, работещи 

по НП 

1.1.3.2. Повишаване на броя на 

учениците, обхванати в 

целодневна организация на 

учебния ден 

2016/2017 
Класни 

ръководители 

Дял на обхванати в 

ЦОУД към общ 

брой ученици по 

класове 

1.1.3.3. Подпомагане процеса на 

ефективно реализиране на 

целодневната организация на 

учебния процес за ученици от I до 

VII клас в училище 

2016/2017 
Ръководство, 

учители 

Брой ученици от I 

до VII клас, 

участващи в 

целодневната 

организация 

на учебния процес; 

Брой учители, 

включени в 

обучения за 

прилагане на 



целодневна 

организация на 

учебния ден 

1.1.3.4. Пълноценно използване на 

възможностите за организиране на 

разнообразни извънкласни и 

извънучилищни дейности 

2016/2017 учители 

Брой на 

обхванатите 

ученици 

1.2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на 

личността на всеки ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на 

училище 

1.2.1. Квалификация на 

педагогическите специалисти, 

насочена към идентифициране и 

справяне със случаите на риск от 

преждевременно напускане на 

училище 

2016/2017 
Педаг. 

Специалисти 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

преминали 

обучение за 

идентифициране и 

справяне със 

случаите на риск 

от преждевременно 

напускане на 

училище 

1.2.2. Привличане на млади 

учители и студенти - стажанти от 

педагогически специалности в 

помощ на класния ръководител 

2016/2017 
Ръководство на 

училището 

Брой на 

привлечените 

млади учители и 

студенти 

1.2.3. Обмен на добри практики в 

училищата  
2016/2017 

Директор, главен 

учител, 

методически 

обединения 

Брой на 

проведените 

дейности 

1.2.4. По-голяма атрактивност на 

преподавания материал чрез 

електронни уроци, интерактивни 

методи, онагледяване, практическа 

насоченост и др. 

2016/2017 Учителите  

Брой тематични 

проверки, брой 

квалификационни 

форми, брой 

неизвинени 

отсъствия. 

1.2.5. Планиране и реализиране на 

обучение, което е ориентирано към 

потребностите на всеки ученик. 

2016/2017 Учителите 

Брой тематични 

проверки, брой 

квалификационни 

форми, брой 

второгодници 

1.2.6. Анализиране на резултатите 

от обучението по отделните 

учебни предмети спрямо 

очакваните резултати и 

стандартите от учебната програма. 

2016/2017 
Зам.-директор 

УД, учителите 

Резултати от 

обучението по 

учебни предмети 

1.2.7. Анализ на движението на 

учениците и причини за 

напускането им. 

2016/2017 
Директор, класни 

ръководители 

Дял на 

напусналите 

ученици по 

причини 

1.3. Осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на образованието 

за учениците от уязвими етнически общности 



1.3.1. Подобряване на 

интеркултурното образование, вкл. 

за работа в мултикултурна 

образователна среда, чрез: 

- допълнителна подготовка на 

учители за работа в мултикултурна 

среда; 

- назначаване на помощник на 

учителя за работа в мултикултурна 

образователна среда 

В 

съответствие 

с плановете 

за 

квалификация 

на 

учителите 

Директор, 

учители  

Брой учители, 

преминали 

допълнителна 

подготовка; 

Брой на 

назначените 

помощници на  

за работа в 

мултикултурна 

образователна 

среда 

1.3.2. По-голям обхват за 

допълнително обучение по 

български език чрез използване на 

подходящи форми за 

допълнително обучение 

(консултации, СИП, работа по 

програми и проекти) 

2016/2017 
Директор, 

учители 

Дял на учениците, 

включени във 

форми на 

допълнително 

обучение 

1.4. Достъп до качествено образование за  ученици със специални образователни 

потребности 

1.4.1. Развитие капацитета на 

учителите за работа с ученици със 

СОП, както и на специалистите, 

работещи с ученици за прилагане 

на единна методика за оценяване 

на образователните им 

потребности. 

- Привличане на млади учители, 

както и студенти-стажанти от 

специалности за работа с деца и 

ученици със СОП 

2016/2017 
Директор 

Екип за подкрепа 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

преминали 

обучение за работа 

с деца и ученици 

със СОП 

Брой привлечени 

млади специалисти 

1.4.2. Подобряване възможностите 

за обучение на деца със СОП в 

риск от отпадане: 

- работа с деца, застрашени от 

обучителни трудности  

- изграждане на успешен модел за 

включване в общообразователната 

среда на ученици със специални 

образователни потребности 

- осигуряване на допълнителна 

подкрепа на ученици със 

специални образователни 

потребности 

от специалисти 

2016/2017 

Специалисти 

работещи с деца 

със СОП 

Брой ученици, 

подпомогнати за 

включване в 

общообразователна 

среда 

Брой специалисти, 

осъществяващи 

ресурсно 

подпомагане 

Брой ученици, 

подпомогнати от 

съответните 

специалисти; 

Брой ученици, 

застрашени 

от отпадане, 

подпомогнати 

от съответните 

специалисти 

ІІ. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 



2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите 

2.1.1. Популяризиране на добри 

практики за включване на 

родителите и местната общност в 

мерки за предотвратяване на 

преждевременното напускане на 

училище 

2016/2017 Учители  

Проведени 

интерактивни 

родителски срещи 

2.1.2. Грижи за предотвратяване на 

ранните бракове и ранни раждания 

- Провеждане на беседи с 

подрастващи и с техните родители 

за начина на предпазване от ранна 

бременност, за опасностите, които 

крие ранната бременност за 

майката и бебето, за риска от 

раждане на деца с вродени 

аномалии, наследствени болести 

2016/2017 

МО класни 

ръководители, 

СИП Училищен 

парламент 

Брой проведени 

беседи ежегодно 

2.1.3. Включване на родителите в 

различни училищни инициативи 

с цел повишаване на активността и 

сътрудничеството с учителите и 

училищното ръководство 

2016/2017 
Класни 

ръководители 

Брой инициативи 

2.1.4. Информационни кампании 

сред родителите с цел привличане 

на образовани и реализирани в 

професията хора от общността 

2016/2017 
Класни 

ръководители 

Брой 

информационни 

кампании 

2.1.5. Разчупване на стереотипа на 

провеждане на родителските 

срещи чрез прилагане на 

интерактивни методи и др. 

2016/2017 
Класни 

ръководители 

Проведени 

интерактивни 

родителски срещи 

2.2. Изграждане на индивидуално и групово наставничество 

2.2.1. Сформиране на училищни 

екипи за прилагане на 

индивидуално и групово 

наставничество при оказването на 

помощ на ученици и родители за 

преодоляване на трудности в 

образователен, социален или личен 

план на идентифицираните 

ученици в риск 

2016/2017 
Класни 

ръководители 

Брой реализирани 

дейности 

2.2.2. Планиране на дейности в 

плана на класния ръководител, 

насочени към идентифициране на 

ученици в риск и към 

индивидуалното им консултиране 

Планиране 

преди 

началото на 

учебната 

година. 

Класни 

ръководители 

Брой планирани и 

брой реализирани 

инициативи 

2.2.3. Инициативи за подпомагане 

на ученици в риск от техни 

съученици 

2016/2017 
Класни 

ръководители 

Брой реализирани 

инициативи 

2.2.4. Създаване на практиката 

ученик- наставник с привличане на 

ученици доброволци от горните 

2016/2017 

Класни 

ръководители, 

СИП Училищен 

Брой планирани и 

брой реализирани 

инициативи 



класове за наставници парламент 

2.3. Кариерно ориентиране и консултиране 

2.3.1. Изграждане и прилагане на 

система за кариерно ориентиране и 

консултиране в различните 

възрастови групи за мотивиране за 

продължаване на образованието и 

придобиване на квалификация 

Май 2017 

Класни 

ръководители, 

учители 

професионална 

подготовка, 

ученици, 

родители 

Брой ученици, 

включени в 

програми за 

кариерно 

ориентиране 

2.3.2. Информационни кампании за 

популяризиране на ползата от 

придобиване на професионална 

квалификация като възможност за 

реализация при риск от 

преждевременно напускане на 

училище 

Май 2017 

Класни 

ръководители, 

учители 

професионална 

подготовка 

Брой кампании 

2.4. Развиване на модели за придобиване на професионална квалификация 

2.4.1. Реализиране на партньорски 

програми между бизнес 

организациите и училището за по-

тясна връзка и практическа 

реализация на завършилите и 

придобили професия 

2016/2017 

Учители 

професионално 

обучение 

Брой проведени 

практики; 

Брой финансирани 

проекти 

2.4.2. Обучение за придобиване на 

квалификация по част от професия 
2016/2017 

Ръководството на 

училището 

Брой обучения 

2.5. Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище по 

финансови причини 

2.5.1. Популяризиране на добри 

училищни практики за 

подпомагане на ученици в риск 

2016/2017 

Ръководство на 

училището, СИП 

Училищен 

парламент 

Брой добри 

практики 

 

 
 

 

 

 


