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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

с.Устина,общ.Родопи,ул.”Иван Вазов”5,тел.0878343206,e-mail:ouustina.bg@abv.bg 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                   Приета на ПС с Протокол№8/10.09.2018г. 

МАРИЯ ЕНЧЕВА 

ДИРЕКТОР НА ОУ 

С. УСТИНА 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

НА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ“СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 
 

Настоящата програма е изготвена в изпълнение на дейностите по реализация на мярка 

„Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите ученици” по стратегическата цел на 

МОМН „Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната 

система” и е съобразена с предложения идеен проект на РУО – Пловдив. 

Програмата е приета на заседание на педагогическия съвет с Протокол 

№8/10.09.2018г. 

Комисия: 

1. Емилия Кехайова – класен ръководител на IV клас 

2. Гинка Кацарова - класен ръководител на IIIклас 

3. Лиляна Метишева - класен ръководител на V клас 

4. Йоанис Икономикос-  класен ръководител на VI клас 

5. Милена Кибарева - класен ръководител на VII клас 

І. Анализ на актуалното  състояние 

Анализът на данните от последните години показва, че всички обхванати ученици 

живеят в района на училището. Обхватът на подлежащите е 100%, няма отпаднали 

ученици, а през последните две години няма и второгодници. Всички владеят  български 

език, което им гарантира равен достъп до обучение. През последните  години в училище 

се обучаваше и дете със специални образователни потребности по индивидуални учебни 

програми, подпомагани от ресурсен учител. Същото се   социализират успешно в 

училищната общност,  динамиката на развитие и изпълнение на индивидуалните учебни 

програми е добро,  съучениците му проявяват толерантност и разбиране към тях. 

Силни страни:  

• Пълен обхват на подлежащите, няма отпаднали ученици. 

• Всички ученици покриват ДОИ, няма второгодници.  

• Успешно социализиране на деца със специални образователни потребности. 

• Намалява броя на отсъствията – извинени и неизвинени. 

• Повишаване на успеха на НВО в ІV клас спрямо предходната година. 

•  

Слаби страни: 

• Единични случаи на прояви на грубост към съученици и персонал. 

• Неизползвани възможности за партниране с родители. 

ІІ. Основна  цел 

 Настоящата програма има за цел да определи система от мерки и дейности за 

пълен обхват и задържане в училище на всички подлежащи на обучение  ученици от 

района  като им осигурява нужното подпомагане и възможности за развитие. 

ІІІ. Оперативни цели 

1. Формиране на адаптивни умения, необходими на подрастващите за вграждането им в 

училищната общност и социалната им реализация. 

2. Превенция на зависимостите и проявите на агресия. 

3. Осигуряване на подкрепяща, формираща, коригираща среда за ученици в риск. 
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ІV. Дейности 

 

Вид дейност Описание на дейността  Срок на 

изпълнение 

Ангажирани 

служебни 

лица 

Идентифициране на 

застрашените от 

отпадане ученици 

1. Провеждане на анкета с 

ученици V-VІІ клас 

2. Изготвяне на индивидуални 

оценъчни карти 

Септември-

декември 

Класни 

ръководители 

 

Превантивна работа 

със застрашени от 

отпадане ученици 

Провеждане на тренинг; 

интерактивни игри; решаване на 

казуси  

Ноември 

2018г. 

Класни 

ръководители 

 

Сформиране на 

екипи за работа с 

ученици в риск 

Избор на екип за работа с всеки 

ученик, идентифициран като 

застрашен от отпадане. 

Септември-

декември 

Класни 

ръководители; 

директор 

Създаване на 

училищен регистър 

Изготвя се регистър на 

учениците в риск от отпадане по 

образеца на РУО.  

Регистърът се актуализира при 

настъпили промени през 

учебната година. 

Създава се 

през 

декември; 

Актуализира 

се 

периодично 

Директор и 

ЗАТС 

Изготвяне на 

индивидуални 

програми за работа 

с учениците в риск 

и работа по тях. 

1. Проучване на интересите на 

деца в риск, за включването им 

в   извънкласни форми и извън 

училищни спортни и културни 

мероприятия. 

2.  Създаване система за оказване 

помощ на ученици за : 

• успешно интегриране  в 

общоучилищния живот  

• запознаване учителите с 

индивидуалните 

особености на учениците 

•  осигуряване възможност 

за изява и насърчаване на 

индивидуалните 

постижения  

•  подкрепа на деца от 

нуждаещи се семейства 

• включване в консултации 

и допълнителна работа по 

предмети 

3. Привличане на родителите 

като партньори.  

Обезпечаване на родителите на 

картотекираните ученици с 

правна и педагогическа 

информация. 

4. Стриктно съблюдаване на 

системата за дежурство в 

училище. Недопускане на 

отклоняване на ученици от 

училище. 

 

 

През цялата 

учебна 

година 

Екип за работа 

с ученик в 

риск от 

отпадане 
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Оценка за 

изпълнението на 

училищната 

програма и 

резултатите от нея. 

В края на учебната година всеки 

екип отчита дейността си по 

програмата за индивидуална 

работа, постигнатите резултати, 

силните и слабите страни. 

Педагогическият съветник 

обобщава резултатите  от 

отчетите на отделните екипи и 

внася доклада пред 

педагогическия съвет. 

Показатели:  

Брой /% отпаднали ученици 

Брой /% неизвинени отсъствия 

Брой /% прояви на агресия 

Брой /% продължили 

образованието си в гимназиален 

етап 

Брой /% с повишен успех на 

НВО 

 Брой /% останали на 

поправителен изпит 

юни Екипи за 

индивидуална 

работа 

Педагогически 

съветник; 

Педагогически 

съвет 

Набелязване на 

мерки за работа 

през следващата 

година. 

На база на направения анализ на 

силните и слабите страни, на 

ефикасността от проведените 

дейности се очертават насоките 

за превенция през следващата 

година. 

юни Класни 

ръководители 

 Дейности, свързани с повишаване 
участието и ангажираността на 

родителите 

  

1.Популяризиране 
на добри практики 
за включване на 
родителите и 
местната общност 
в мерки за 
предотвратяване 
на 
преждевременното 
напускане на 
училище 

 постоянен Класни 

ръководители 

     V . Очаквани резултати 

1. Намаляване условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището, осигуряване възможност за подготовка и успешно приобщаване към 

гражданското общество. 

2. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на деца в 

риск. 

3. Координиране дейностите с държавните и обществени органи и организации 

имащи пряко отношение към превенцията на отпадане на ученици от училище. 

4. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за 

детето. 

5. Укрепване на толерантните междуличностни взаимоотношения.  

6. Участие в създаването и реализацията на програми, насочени към индивидуалните 

образователно-възпитателни изисквания на ученици със здравословни проблеми, с 

трудности в обучението, деца в риск и деца с изявени способности и таланти и 

деца със СОП.    


