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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящата програма е разработена на основание: 

- Национална програма за развитие на Република България – България 2020 

- Национална стратегия за младежта (2010-2020 г.) 

- Закон за предучилищното и училищното образование 

- Закон за младежта 

Настоящата 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. 

 

II.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование; 

В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, 

пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено 

положение, увреждане или друг статус; 

Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на проблеми; 

Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото 

обучение, социализация и развитие в училище; 

Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния процес; 

Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и 

формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности 

за включване на всяко дете в учебния процес. 

 

III.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Главна цел - създаване на подкрепяща среда за учениците в училище; 

2. Подцели: 

- Изграждане на мотивираща за посещение на училище и участие в живота на 

училищната общност; 

- Създаване на положителни нагласи към учебния процес; 

3. Индикатори за изпълнение на целите и подцелите на програмата: 

- Намаляване броя на извинените и неизвинените отсъствия; 

- Повишаване успеха на застрашените от отпадане ученици; 

- Участие в проектни дейности и извънкласни и извънучилищни форми; 

 

Целева група – всички ученици до 14 г. възраст, които са в риск от „отпадане от 

училище“ преди завършване на последния гимназиален клас, ако лицето не е 

записано в друго училище. 
 

IV.АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА 

На базата на анализа на изпълнение на Програмата за изминалия период, продължава 

действието на  досегашните мерките  и са включени нови такива.  

В областта продължава да бъде актуален проблемът с отпадането на ученици по 

социо – културни, семейни  и икономически причини или причини, свързани с негативно 

отношение към училището като институция и ниска мотивация за учебна дейност.  
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СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

⮚ Наличието на квалифициран педагогически 

персонал. 

⮚ Наличието на педагогически съветник в 

училището. 

⮚ Поддържане и обновяване на материално-

техническата база. 

⮚ Осигурено целодневно обучение на 

учениците от І до VI клас. 

⮚ Използване на интерактивни методи на 

обучение.  

⮚ Осигурено обедно хранене на учениците от 

начален етап и ученици в целодневна форма 

на обучение от прогимназиален етап. 

⮚ Осигурена безплатна закуска на учениците 

от І до ІV клас. 

⮚ Осигуряване на безплатни учебници и 

учебни тетрадки за учениците от I до VII 

клас.  

⮚ При необходимост осигуряване на 

технически устройства на семействата за 

включване в дистанционно обучение.  

⮚ Възможност за включване в програми и 

проекти на ученици с обучителни 

затруднения. 

⮚ Включване в консултации по предмети по 

утвърден график  от директора. 

⮚ Включване в занимания по интереси. 

⮚ Възможност за избор на подходящи форми 

на извънкласни дейности, изява и 

включване в училищния живот.  

⮚ Наличие на Обществен съвет. 

⮚ Сформиран Ученически парламент. 

⮚ Създаване на позитивна атмосфера в 

училищното общуване.  

⮚ Наличие и поддържане на „Кът за успешни 

родители” и електронна „Академия за 

родители”. 

⮚ Навременно отразяване на отсъствията на 

учениците. 

⮚ Осъществяване и поддържане на връзки с 

извънучилищни институции. 

⮚ Осигуряване на атрактивна  ОВД с 

помощта на външна подкрепяща 

среда  (напр. посещение на 

библиотека, музеи, галерии, 

концерти, театрални постановки и 

др.). 

⮚ Индивидуална допълнителна работа 

с учениците, които имат обучителни 

затруднения и/или проблемно 

поведение. 

⮚ Провеждане на интерактивно 

обучение. 

⮚ Осигуряване на учебни материали 

на хартиен носител за ученици без 

достъп до интернет пространство по 

време на дистанционно обучение. 

⮚ Програми по гражданско, здравно и 

екологично образование. 

⮚ Развитие на социални умения и 

емоционална интелигентност у 

учениците. 

⮚ Повишаване на квалификацията на 

учителите. 

⮚ Ранно идентифициране на децата в 

риск. 

⮚ Създаване на регистър на деца в 

риск и превантивна работа с тях и 

техните родители. 

⮚ Работа по европейски и национални 

проекти. 

⮚ Превантивна и проактивна работа с 

ученици, допуснали неизвинени или 

голям брой извинени отсъствия. 

⮚ Своевременна обратна връзка с 

родителите чрез електронен 

дневник. 

⮚ Насочване на семействата, които 

изпитват икономически 

затруднения, към подходящи 

социални програми. 

⮚ Провеждане на индивидуални 

консултации с ученици и родители 

от педагогически съветник. 

⮚ Насочване на родителите, които 

имат нужда от подкрепа за 

преодоляване на проблемно 

поведение или обучителни 

затруднения към подходящи услуги 

в общността.  

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 
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⮚ Нисък родителски капацитет по отношение 

на отглеждане и възпитаване на децата. 

Липса на достатъчно информираност 

относно развитието и потребностите на 

учениците, ефективни стратегии за 

родителстване и др. 

⮚ Нисък образователен статус на част от 

родителите.  

⮚ Упражняване на слаб родителски контрол. 

⮚ Липса на желание за сътрудничество и 

подкрепа от страна на родителите, поради 

неглижиране ролята на училището и 

образованието.  

⮚ Наличието на семейства с нисък социо-

културен статус. 

⮚ Неефективно ученическо самоуправ- 

⮚ ление. 

⮚ Липса на мотивация сред учителите за 

индивидуална и допълнителна работа с 

ученици обучителни затруднения и/или 

проблемно поведение, поради големия обем 

административна тежест.  

⮚ Неефективна родителска подкрепа 

на учениците в посока личностно и 

академично развитие. 

⮚ Ниска мотивация за учене поради 

липсата на достатъчна познавателна 

активност или солидна ценностна 

система. 

⮚ Липса на упражняване на системен и 

последователен родителски 

контрол. 

⮚ Недобра външна икономическа 

среда и нисък социокултурен статус 

на част от семействата. 

 

 

В ОУ „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив няма ученици, напуснали преждевременно 

образователната система за изминалия период.  

Училището среща предизвикателства с ученици: с обучителни затруднения, с 

проблеми в поведението, от семейства с нисък социо-културен статус, чиито родители са в 

чужбина, семейства с неефективен стил на родителстване и липса на сътрудничество с 

институцията и подкрепа. 

Програмата акцентира върху превантивни мерки за обхват и успешно обучение на 

учениците от училището, повишаване на квалификацията на учителите, ефективно 

включване на семейството в училищния живот и повишаване на родителската 

компетентност, връзка с партньорски организации, имащи отношение към проблема за 

ранното напускане на училището. 

V.МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

Разработването и изпълнението на комплекс от ефективни мерки и дейности в ОУ 

„Тодор Каблешков” цели да осигури превенция и намаляване на риска от преждевременното 

напускане на деца и ученици от идентифицирани рискови групи в образователната 

институция. 

№ ПО РЕД ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК 

А. УЧИЛИЩНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

   

1. Своевременно попълване на 

регистъра в информационната 

система „Админ-RS“ – отразяване 

процесите на записване, 

преместване, преминаване в друга 

Училищно 

ръководство 

Учебната 

2020/2021 г. 
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форма на обучение  и напускане 

на образователната система. 

2.  Създаване на регистър за ученици 

в риск от отпадане (възможно е 

използването на информа- 

ция от друго училище в случай на 

преместване на ученика) 

Училищно 

ръководство 

Учебната 

2020/2021 г. 

3. Осъществяване на валидиране на 

компетентности. 

Училищно 

ръководство 

Учебната 

2020/2021 г. 

4. Периодични проверки по време на 

учебен час за съпоставимост на 

отразените отсъствия в дневника 

на класа. 

Училищно 

ръководство 

Учебната 

2020/2021 г. 

5. Ежемесечен контрол върху 

изпълнението на задълженията на 

педагогическите екипи за 

непрекъснат контакт и 

информиране на родителите за 

развитието на ученика и 

отсъствията му. 

Училищно 

ръководство 

Учебната 

2020/2021 г. 

Б. УЧЕНИЦИ    

6. Идентифициране на учениците, 

застрашени от отпадане чрез 

информационна карта.  

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

7. Индивидуално консултиране на 

ученици, застрашени от отпадане. 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

8. Изготвяне на справки за 

отсъствията на учениците и 

подаване на информация. 

Класни 

ръководители 

Ежемесечно 

в края на 

месеца 

9. Осигуряване на учебници и 

учебни тетрадки за безвъзмездно 

ползване на ученици от I до VII 

клас. 

Училищно 

ръководство 

Учебната 

2020/2021 г. 

10. Подобряване на достъпа до 

извънкласни и извънучи- 

лищни дейности.  

Училищно 

ръководство 

Учители 

Учебната 

2020/2021 г. 

11. Осигуряване на възмож- 

ности за индивидуална изява на 

учениците. 

Учители Учебната 

2020/2021 г. 

12. Участие в общински и областни 

състезания и олимпиади. 

Учители Учебната 

2020/2021 г. 

13. Популяризиране на добрите 

постижения на учениците на 

училищни празници, извънкласни 

мероприятия, сайта и фейсбук 

страницата на училището.  

Учители Учебната 

2020/2021 г. 

14. Осигуряване на целоднев- 

на форма на организация на 

учебния процес.  

Училищно 

ръководство 

Учебната 

2020/2021 г. 
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Учители 

15.  Работа по проект „Без свободен 

час”. Програма по гражданско, 

здравно и екологично 

образование и социални умения в 

НЕ и ПЕ. 

Учители 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

16.  Формиране на умения за 

социална и емоционална 

компетентност у учениците в ЗИ 

и учебен предмет „Аз и другите”. 

Учители 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

17. Осигурено обедно хранене на 

учениците. 

Училищно 

ръководство 

Учебната 

2020/2021 г. 

18. Организиране на дейности по 

ранно кариерно ориен- 

тиране и консултиране  на 

ученици и родители. 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

Учебната 

2020/2021 г. 

19. Разширяване на обучението по 

предприемачество и 

информационни технологии като 

ключови компетентности.  

Училищно 

ръководство 

Учители 

Учебната 

2020/2021 г. 

20. Осъществяване на връзка с отдел 

„Закрила на детето“ за 

подпомагане на ученици в риск. 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

21. Ефективно провеждане на 

консултации по учебните 

предмети и допълнително 

обучение с ученици. 

Учители Учебната 

2020/2021 г. 

22. Осигуряване на ресурсно 

подпомагане на ученици със 

СОП. 

Учители 

ЕПЛР 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

23. Активизиране на учени- 

ческия парламент чрез включване 

на повече уче- 

ници в проекти, тържества, 

празници и деня на ученическото 

самоуправ- 

ление. 

Комисия 

 

Класни 

ръководители 

Учебната 

2020/2021 г. 

 

В.  УЧИТЕЛИ    

24. Осъществяване на настав- 

ничество за подпомагане на 

млади учители. 

Учители Учебната 

2020/2021 г. 

25. Осъществяване на квали- 

фикационни дейности с 

учителите за работа с уче- 

ници със СОП и др. 

Учители Учебната 

2020/2021 г. 

26. Екипна работа на учите- 

лите, споделяне на инфор- 

Учители Учебната 

2020/2021 г.. 
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мация и единна политика на 

вземане на решения. 

27. Контрол върху редовното и точно 

отразяване на от- 

съствията на учениците в 

училищната документация.  

Докладване на ученици 

подлежащи на санкции съгласно 

ЗПУО. 

Училищно 

ръководство 

 

 

 

Класни 

ръководители 

Учебната 

2020/2021 г. 

28. Конкретизиране на правил- 

ника на училището в частта му за 

налагане на санкции на учениците 

(брой отсъствия – вид наказание) 

Комисия Учебната 

2020/2021 г. 

29. Своевременно информира- 

не на родителите за отсъствията и 

успеха на учениците чрез 

електронен дневник, 

ученическите книжки и 

електронни писма. 

Класни 

ръководители 

 

Учители 

Учебната 

2020/2021 г. 

30. Подобряване на системата за 

провеждане на консул- 

тации с ученици. 

Учители 

 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

31.  При необходимост осъ- 

ществяване на посещения от 

страна на педагогиче- 

ския персонал по домовете на деца 

в риск. 

Класни 

ръководители 

 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021г. 

32. Своевременно уведомява- 

не ДСП, отдел ,,Закрила на 

детето“ за ученици, допус- 

нати 5 отсъствия по не- 

извинителни причини.  

Класни 

ръководители 

 

Директор 

Учебната 

2020/2021 г. 

33.  Анализ на движението на ученици 

и причини за напускането им. 

Класни 

ръководители 

Учебната 

2020/2021 г. 

34.  Включване на родителска- 

та общност, повишаване на 

активността й и сътрудни- 

чество с училищното ръко- 

водство. 

Класни 

ръководители 

 

Учители 

Учебната 

2020/2021 г. 

35. Регулярно провеждане на 

родителски срещи и раз- 

чупване на стереотипа на 

провеждане.  

Класни 

ръководител 

 

Учители 

 

Педагогически 

съвет 

Учебната 

2020/2021 г. 

36.  Сътрудничество с различ- 

ни организации – ДПС, ДСП, 

ОЗД, МКБППМН и др. 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

Г. РОДИТЕЛИ    
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37. Изпращане на материали за 

ефективно родител- 

стване чрез електронна 

„Академия за родители”. 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

38. Посещения на семейства на деца 

с голям брой от- 

съствия или с обучителни 

затруднения. 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

39. Индивидуално консултира- 

не на родители на ученици с 

обучителни затруднения или 

поведенчески пробле- 

ми. 

Педагогически 

съветник 

Учебната 

2020/2021 г. 

40. Активно включване на 

родителската общност в 

инициативи, мероприятия и 

празници.  

Класни 

ръководители 

Учебната 

2020/2021 г. 

 


