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ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ  

за учебната 2022/2023 година 

 

I. Въведение 
 

Настоящата програма е създадена на основание чл. 263, ал.1, т. 8 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. Съответства на 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.  

Съобразена е със специфичните цели, задачи и дейности на НМУ „Любомир 

Пипков“, както и със стратегическите документи в областта на образованието: 

 

- Закон за предучилищното и училищното образование 

- Наредба за приобщаващото образование 

- Закон за младежта 

- Стратегия за намалявяне дела на преждевременно напусналите образователната 

система  /2013 – 2020 г./ 

- Национална стратегия за насърчаване  и повишаване на грамотността /2014 – 

2020г./ 

- Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието 

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. 



4. Оптимизиране, хуманизиране на взаимоотношенията и на училищната среда като 

цяло. Оказване на подкрепа за по-успешно преодоляване  от  учениците на  възникнали 

затруднения   в   училището, семейството и обществото.  

5. Подкрепа на новопостъпилите ученици при адаптацията им в новата учебна 

среда.  

6. Идентифициране проявите на агресия, тормоз и неприемливо поведение в 

училище, планиране и провеждане на мерки за предотвратяването им.  

7. Дейности за подпомагане при затруднения в учебния процес и поведенчески 

проблеми. 

8.  професионално ориентиране и консултиране.  

9. Подкрепа на ученици, готвещи се да напуснат училищната среда. 

10. Превенция на рискови поведения на учениците в и извън училище. 

 

 

II. Принципи 

 

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, 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. 

Учениците трябва да бъдат стимулирани да участват активно в образователния 

процес. 

В стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система /2013 -2020 г./, 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 възможното 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 професионално развитие на децата и младите хора в България. 

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 усилията им за справяне с това явление. 

 

III. 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 качеството на живот  на сегашното и следващите поколения. 

Здравният статус и достъпът до услуги и ресурси, 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 напусналите училище и техните семейства и върху 

цялостното социално-икономическо развитие на страната. 

 

IV. 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 

 Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище 

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

родителите. 

 Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването 

 Негативно влияние на средата - на улицата/приятелския кръг 

 Спад в мотивацията за продължаване на образованието в гимназиален етап  

 Спад в мотивацията за образователна, сценична и професионална реализация. 

 

V. Мерки и дейности за предотвратяване на рисковите фактори от ранно 

напускане на училище 

 

1. Своевременно отразяване броя на отсъствията на учениците по уважителни и по 

неуважителни причини в училищната документация 

2. Изготвяне на база данни от класните ръководители, в чиито класове има 

застрашени от отпадане ученици, своевременно информиране на училищното 

ръководство и педагогическия съветник с цел планиране и координиране на дейности по 

превенция на отпадането 

3. При системни и продължителни отсъствия, както и при отсъствия по 

неуважителни причини на даден ученик, класният ръководител задължително провежда 

разговор с родителите му за изясняване на причините 

4. Повишаване на контрола от класните ръководители по отношение достоверността 

и автентичността на медицинските документи за извиняване на отсъствия – консултация 

с медицинското лице в училището 

5. Изготвяне на график за дежурства на педагогическия персонал с цел осигуряване 

на безопасна и сигурна среда в училище 

6. Запознаване на родителите с утвърдените училищни правилници, планове и 

програми, образователните изисквания, както и с възможностите за получаване на обща 

и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците 

7. Консултиране на родителите по въпроси, свързани с познавателното, 

личностното, поведенческото и социалното развитие на децата им 

8. Активно включване на родителите в училищния живот чрез участието им в 

Обществен съвет, в различни форми на организиран отдих и туризъм, посещения на 

културни събития и училищни празници 



9. Провокиране на активност от страна на учениците чрез участието им в 

Ученически съвет и други форми на училищно самоуправление, Координационен съвет 

за справяне с тормоза в училище  

10. Провеждане на беседи и обучения за повишаване на комуникативните умения и 

подобряване на груповия климат сред учениците 

11. Социализиране на учениците, за които българският език не е майчин, както и на 

децата със специални образователни потребности 

12. Осигуряване на възможност за консултации с педагози, педагогически съветник 

и други специалисти за  учениците, които срещат затруднения при овладяване на 

учебния материал или в общуването с връстници и възрастни 

13.  Проучване на потребностите и предпоставките за възникване на конфликтни 

ситуации чрез провеждане на анкети, беседи и други форми на допитвания сред 

учениците 

14. Използване на иновативни методи и форми на преподаване,  интерактивна и 

стимулираща среда с цел превръщане на училището в приятно и желано място за 

учениците 

15. Организиране на дейности по интереси, съобразно заявените от учениците 

предпочитания и нужди 

16. Организиране на благотворителни концерти и акции за подпомагане на ученици 

в неравностойно положение 

17. Подобряване и подновяване и на материално-техническата база на училището. 

Поддържане и естетизиране на физическата среда. 

18. Координация и взаимодействие с Дирекция „Социално подпомагане“ и Отдел 

„Закрила на детето“ при случаи на деца в риск 

19. Обмен на добри педагогически, възпитателни и организационни практики с 

партньорски институции и организации. 

 

Настоящата програма е  приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 

12 и е утвърдена със заповед на директора № III – 276/14.09.2022г.,  подлежи на 

актуализиране и допълване и следва да се спазва от всички педагогически специалисти, 

работещи в НМУ „Любомир Пипков“.  

   


