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I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА 

Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. 

Причините за това са комплексни. Това са семейната среда, мотивацията на учениците за 

учебен труд,  слабият стремеж за личностна реализация в училищната среда, липсата на 

мотивация за учене  и отговорности. 

В ОУ“Отец Паисий“ няма отпаднали ученици през годините, но има деца, които 

живеят в неравностойна социална среда (разведени родители; родители на работа в чужбина, 

а децата са отглеждани от баба, дядо или други близки роднини; деца от социално слаби 

семейства). Усилията на педагогическата колегия са насочени за преодоляване на трудностите 

от различен характер, които срещаме при обучението, възпитанието и задържането на 

учениците в училище. 

Всички ученици в риск от отпадане са заведени на отчет от педагогическия съветник в 

училище, който координира дейностите с класните ръководители, преподавателите и 

родителите за осигуряване на навременна подкрепа за всяко дете при конкретна ситуация или 

при поискана помощ.  

От учебната 2015/2016 година учениците получават и специализирана подкрепа от 

психолог в училище. 

За учениците със специални образователни потребности се грижат ресурсен учител, 

логопед и психолог, назначени на щат в училището. 

 

II. Цел 

Да върнем учениците отново в класните стаи и да им помогнем да намерят онова 

нещо, заради което да останат. 

 

III. НАШИТЕ ПРИНЦИПИ 

1. Училището може да бъде привлекателно за всеки ученик. 

● Да подпомагаме въвеждането на интеркултурното образование в училище чрез 

изучаването на предметите от задължителната, разширената и допълнителната подготовка, за 

да могат учениците и родителите да видят своята култура в училище, както и за формиране на 

толерантност сред училищната общност 

● Да подпомагаме въвеждането на разнообразни форми за допълнителна 

подготовка, съобразена с потребностите на учениците 

● Да направим учебния процес привлекателен и за учениците, които не проявяват 

особен интерес към учебното съдържание 

● Да създадем толерантна среда, в която ученикът да намери своето място. 

2. Всеки ученик може да открие своята област на изява. 

● Да открием тази област, в която даденият ученик е най-добър 

● Да му помогнем да се превърне в отличник в тази област 

● Чрез това, в което е най-добър да развие допълнителни знания и умения и в 

други области, които са заложени в учебните програми, т.е. да направи прехода от това, в което 

ученикът е отличник към останалото, в което обществото изисква да бъде отличник. 

 

IV. СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА ОТ 

ОТПАДАНЕ 

1. Осигуряване на иновативно, гъвкаво и личностно ориентирано обучение. 

1.1. Учениците да получават пълноценни знания, умения и компетентности 

1.2.  Да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и 

работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в гражданското общество. 



1.3. Да развият творческите си заложби и способности. 

1.4. Да изградят умения и навици  за подкрепа на устойчиво развитие и за 

здравословен начин на живот и спорт 

1.5. Училището да се установи като привлекателен център за всички деца от 

района, подлежащи на задължително обучение. 

2. Дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите на 

учениците. 

2.1. Съчетаване на класноурочните и извънкласните форми на обучение и 

възпитание. 

2.2. Висококвалифицирани  и мотивирани учители, работещи като екип от 

отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 

човешкото достойнство. 

2.3. Работа с талантливи деца; 

2.4.  Работа с деца в неравностойно социално положение; 

2.5.  Работа с деца със специални образователни потребности; 

2.6. Работа с деца с различна етническа принадлежност; 

2.7. Уютна и функционална образователна среда; 

2.8. Осигуряване на допълнително обучение за овладяване на  български език= 

3. Възможности  

3.1. Кандидатстване с проектни предложения, насочени към финансиране на 

превантивни по отношение на отпадането дейности. 

3.2. Ранно откриване на децата в риск чрез проучване на  потребностите и 

интересите на децата. 

3.3.  Нови форми за ангажиране на родителите 

3.4.  Осигуряване на възможност за обучителни, извънкласни и извънучилищни 

участия , с цел задържане на децата, професионално ориентиране и активна работа със 

семейството 

3.5. Поддържане на база данни, индивидуално портфолио, коригиращи мерки, 

консултации с училищния психолог за всяко застрашено дете. 

4. Целева група  

4.1. Учениците от I до  VII клас, които са застрашени от отпадане по различни 

причини, за които съществува обективен риск от социално изключване. 

 

V. МЕРКИ  

1. Начален етап 

1.1. Изготвяне на поименен списък от класните ръководители, в чиито класове има 

ученици със затруднения в ограмотяването; 

1.2. Изработване на индивидуален план и календарен график за преодоляване на 

изоставането; 

1.3. Включване на учениците в извънкласни дейности за осмисляне на свободното 

им време; 

1.4.Запознаване на родителите периодично с постиженията на тези ученици; 

1.5.Изготвяне на личен профил/портфолио на тези ученици; 

1.6. Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа при необходимост. 

2. Прогимназиален етап  

2.1. Провеждане на анкета  с тези ученици за установяване на проблема със 

съдействието на ПдС и училищния психолог. 

2.2. Изработване на портфолио на учениците с пропуски в знанията по предмети от 

съответния преподавател. 



2.3. Провеждане на  индивидуални родителски срещи с родителите на тези 

ученици, на които дават писмено съгласие за предприемане на съответните мерки  - 

подкрепящи и корекционни /ако се наложи/ спрямо техните деца. 

2.4. Родителите получават лично график за консултациите по предмети като 

съдействат на преподавателите за редовното им посещение от страна на децата им. 

2.5. Да се извършва ежемесечен контрол от класния ръководител за състоянието на 

учениците и своевременно да се информират родителите. 

2.6.  При положителни резултати, ученикът да бъде поощряван пред съучениците 

и родителите си. 

2.7. Включване в извънкласни дейности на учениците за осмисляне на свободното 

им време. 

 

 

С програмата са запознати всички членове на колектива.  

Програмата е отворена за промени и допълнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


