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          ВЪВЕДЕНИЕ 

 

  Развитието на децата и защитата на техните права е национален 

приоритет. Поради  това отпадането и преждевременното им напускане на 

училище е не само училищен, но и национален проблем. 

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

педагогически проблем. Причините за това са комплексни. Корените на 

това явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в 

мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна 

реализация в училищната среда, а от друга и в педагогическата колегия. За 

да имаме адекватно решение на проблема, трябва да се работи съвместно с 

държавни и обществени учреждения и организации.  В последно време се 

постигнаха добри резултати, като бе намален броя на отпадналите ученици 

в нашето училище, но се появиха една друга категория ученици, които са 

застрашени от отпадане. Анализирайки проблема констатирахме, че 

учениците са в училище, но поради липса на интерес или слаби 

постижения в учебните занятия, допускат неизвинени отсъствия. Имат 

лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно общуване в 

училище, както и голям брой слаби оценки, което неминуемо ги поставя в 

групата на застрашени от отпадане. Друг критерий, който създава 

предпоставки за отпадане на ученици от училище е преобладаващата 

билингвална среда, където обучението на писмен и говорим книжовен 

български език е затруднено. Проблема с отпадащите и застрашените от 

отпадане ученици е особено силно изразен при 15 – 18 годишните( IX – XI 

клас). Затова е нужно да се предприемат спешни мерки от цялата 

педагогическа колегия със съдействието на ръководството, за да се намали, 

а в последствие и да се ликвидира този проблем. 

Цели:  

 

 Да върнем учиниците отново в класните стаи и да им помогнем да 

намерят онова нещо, заради което да останат.  

 

 Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в 

живота на училищната общност;  

 

 Индикатор за постигане – намаляване неизвинени отсъствия;  

 



 Създаване на положителни нагласи към учебния процес;  

 

 Индикатор за постигане – успеха на застрашените ученици;  

 

 Равен достъп на всички ученици до образование; 

 

 Да се намали броя на преждевременно напусналите; 

  НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ: 

 Да открием тази област, в която даденият ученик е добър;  

 Да му помогнем да се развива в тази област, като доразвие своите 

знания и умения по приемлив за обществото начин;  

 

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

в останалите области, които са заложени в учебните програми, т.е. да 

направи прехода от това, в което ученикът е добър към останалите 

предмети, които изучава.  

 

 Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразни СИП с цел 

разнообразяване на учебната програма и приближаването и до 

потребностите на ученика: СИП „Фолклор – български традиции и 

обичаи” е пример в тази насока;  

 

 Да направим училището привлекателно място и за учениците, които 

не проявяват особен интерес към учебното съдържание;  

 

 Формиране на чувство за принадлежност на учениците към училище 

ПГСС „С.Румянцев“, към Луковит, към България; 

 

 Създаване на училищни емблеми и училищни униформи/или части 

от униформи за всички ученици на ПГСС „С.Румянцев“; 

 

 Обновяване на МТБ – учебни кабинети, учебни работилници, 

спортна база; 

 

 

 Предлагане на различни извънкласни форми, съобразени с 

интересите на учениците; 

 

 



 

СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ОТПАДАНЕ 

  

 

Стратегията се основава на иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано 

обучение:  

 

 учениците да получат пълноценни знания, умения и 

компетентности;  

 да се изградят като свободни и морални личности, способни да 

живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат 

отговорности в обществото;  

 да развиват творческите си заложби и способности;  

 да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;  

 училището да се утвърди като конкурентноспособен и 

привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на 

задължително обучение;  

 

 учениците трябва да имат възможност, да изразяват своята 

позиция по основни въпроси, свързани с управлението и 

развитието на училището; 

 

 трябва да участват активно в различни форми на ученическото 

самоуправление 

 

  Визията на ПГСС „Сергей Румянцев“ като училище, осигуряващо 

ефективна, качествена и достъпна подкрепа на  ученици, застрашени 

от отпадане, която осигурява пълноценна личностна реализация в 

училищния живот. Обучение с професионална насоченост 

„Икономист“; „Монтьор“; „Фермер“; “Агроеколог”; „Моделиер-

технолог на облекло” 

 

 Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията 

и потребностите на учениците;  

 

 Организиране на различни конкурси и училищни инициативи; 

 

 Провеждане на консултации; 



 

 Възможност за участие в училищния живот, като партньор 

 Обучаваме и възпитаваме нашите ученици в уважение към учители, 

родители и съученици; 

 

 Съчетаване на класноурочни и извънкласни форми на обучение и 

възпитание;  

 Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип 

от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане на човешкото достойнство;  

 Работа с талантливи ученици;  

 Работа с ученици в неравностойно социално положение;  

 

 Работа с ученици със специални образователни потребности;  

 Работа с ученици с различна етническа принадлежност;  

 Уютна и функционална образователна среда;  

 

 

 

    Силни страни:  

 

 

 Квалифицирани учители;  

 Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ;  

 Извънкласни дейности;  

 Възможности за изява;  

 Създаване на приятелска среда;  

 Добра материална база;  

 Работа по проекти;  

 Извършване на дейности по превенция на отпадането;  

 Интензивно изучаване на чужд език; 

 

 



 

        Слаби страни  

 

 

 Липса на регистър на ученици, застрашени от отпадане;  

 Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на 

подкрепяща среда за ученици, застрашени от отпадане;  

 Недостатъчно мотивирани учители за справяне с проблема;  

 Недостатъчно ефективно взаимодействие училище – родители;  

 Голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците, който 

всяка година нараства и е предпоставка за отпадане;  

 

 

           Възможности  

 

  Кандидатстване по различни проектни предложения, насочени към 

финансиране на превантивни по отношение на отпадането дейности;  

  Ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване на 

потребностите и интересите на децата;  

  Нови форми за по-голямо ангажиране на родителите; Напр. в Часа 

на класа да се канят родители, които да запознаят учениците с 

техните професии; 

  Действено ученическо самоуправление;  

  Ефективно включване на училищните и ресурсите на местната 

общност при реализиране на дейностите за превенция на отпадането 

от училище;  

 Създаване на партньорски програми с бизнес-организации  

  Разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и 

извънучилищни програми за мотивиране и задържане на децата, 

консултиране, професионално ориентиране и чрез активна работа 

със семейството;  

  Поддържане на база данни, индивидуално портфолио, индивидуални 

програми за всяко застрашено дете;  

 Създаване на  „Училище за родители“ 

  Периодична оценка и актуализиране на мерките;  



  Разширяване на връзките с извънучилищните институции; 

         Заплахи  

 

 Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите;  

 Липса на ефективни санкции за родителите;  

 Нисък жизнен стандарт на част от населението;  

 Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище;  

 Липса на финансови възможности за подкрепа на застрашени от 

отпадане деца;  

 Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата”;  

 Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето;  

 

 Неефективност на санкциите по отношение на учениците; 

 

 Етно-културни – ранно сключване на брак; 

 

 

     Целева група  

 

Ученици, които са застрашени от отпадане по различни причини – за 

които съществува обективен риск от социално изключване и липсват 

форми за социална подкрепа;  

 

В по-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището 

като смисъл на превенция.  

    

     МЕРКИ:  

 

 

 Изработване на личен профил на застрашените от отпадане ученици 

от класните ръководители (по образец) .  

 

 Провеждане на анкета с тези ученици за установяване на проблема- 

отговаря педагогическия съветник.  

 

 Изработване на индивидуален тематичен план за всеки ученик със 

слаби резултати, за преодоляване на изоставането по предмети 

(съдействие от ръководството) . 

 



 Изработване на портфолио на учениците със слаби постижения по 

предмети от съответния учител, който преподава.  

 

 При положителни резултати, ученикът да бъде поощряван с грамота, 

която се прилага към личния му профил.  

 

 При негативни резултати или при повторение на такива, ученикът да 

бъде наказван със седмично дежурство или полагане на труд, по 

преценка на ръководството.  

 

 Включване в разнообразни извънкласни дейности на учениците за 

осмисляне на свободното им време;  

Програмата е приета на ПС с Протокол № 10/03.09.2018 г.  

 


