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1.Анализ на състоянието в училището 

         ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ е училище в което се обучават 75 ученика от I  до 

VII, разпределени в шест паралелки. Учениците от втори и трети клас учат в слети 

паралелки.  

          Етническият състав е разнороден. Преобладават учениците от турски произход. 

През последните 4 години няма отпаднали ученици. Причина ученици да напускат 

училище е смяна на местоживеенето на родителите, в това число и заминали за друга 

държава. 

          За да работи ефективно Програмата от превантивни мерки за преодоляване 

отпадането на учениците от училище към нея е създаден риск – регистър. 

          Причините, които водят до отпадане на учениците са няколко: 

- икономически – затруднен достъп до образование, поради ниски социални доходи, 

водещи до заминаване на семейства в чужбина; 

- семейни;  

- здравословни 

- поради нежелание за учене – ниска мотивация, слаб успех, голям брой извинени и 

неизвинени отсъствия, лоша дисциплина. 

           През последните три години за чужбина са заминали общо 5 деца, като едно от 

тях се върна отново. Причините за това са социални – заминаване на цялото семейство 

поради ниски доходи и безработица. 

           Няма ученици, които са отпаднали по семейни, здравословни или други причини. 

           След анализ на отсъствията за 2017/2018 година става ясно, че учениците от 

начален и прогимназиален етап посещават редовно учебните занятия, не са допуснати 

безпричинни отсъствия.  Няма отпаднали ученици. Няма наложени наказания поради 

голям брой неизвинени отсъствия.  Голяма част от осътвията се дължат на закъснения и 

рядко бягство от час. 

            Човешкият ресурс е факторът, който има най-силно влияние върху проблема за 

преждевременно напускане от училище. Предлагането на качествено образование и 

повиша-ване на мотивацията на учениците за учене с цел въздействие върху 

намаляване на отсъствията и превръщането на училището в желана територия, поставя 

пред педагогическата колегия изискване за повишаване квалификацията на учителите.          

            През 2016/2017 учебна година всички учители са участвали в различни форми за 

повишаване на квалификацията. 

            Училището прилага разнообразни мерки за превенция на ранното напускане на 

системата, като сред тях са: 

- работа по проекти – „Твоят час“ – общо 3 групи за ученици с обучителни трудности и 

2 групи за занимания по интереси. 

- Национална програма „Училищен плод“; 

- Национална програма „Училищно мляко“; 

- осигуряване на безплатна закуска за учениците от I-IV клас и по-евтин обяд; 

- провеждане на ефективни консултации по учебни предмети; 

- системни разговори с родители и ученици; 

-  провеждане на училищни тържества; 

- отбелязване на различни празници 

 



2.Цели на плана 

1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция 

и намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици от 

идентифицираните рискови групи в училище 

2. Подобрени резултати от обучението, измерими на НВО и осигурена подходяща 

образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик. 

 

3.Дейности 

Мерки за реализиране на 

политиките 

Отговорник Срок на 

изпълнение 

индикатори 

І. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА БЕЗПРИЧИННИТЕОТСЪСТВИЯ, 

ПРЕВЕНЦИ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ 

УЧИЛИЩЕ 

1.1Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфена на 

взаимоотношения, управление 

1.1.1. Разработване и изпълнение на политики в училището 

1.1.1.1.Разработване и 

реализиране на мерки за 

проследяване на преместването и 

отсъствията на учениците/ 

ежемесечни справки, писма/ 

 2018-2019 год. бр. отсъсъствия 

бр. преместени 

ученици 

1.1.1.2. Иницииране на 

информационна кампания за 

намаляване на риска от 

преждевременно напускане на 

училище чрез изработване на 

табла и брошури 

 2018-2019 год. Брой табла  

Брой брошури 

1.1.1.3. Повишаване интереса на 

учениците към работата в екип 

чрез участие в училищни 

кампании. Отбелязване на: 

Свтовния ден на водата; Деня на 

Земята; Състезания; Ден на 

самоуправлението. 

Начални и 

прогимназиални 

учители 

2018-2019 год. Брой проведени 

кампании 

Брой участвали 

ученици 

1.1.1.4. Планиране и 

осъществяване на контрол за 

редовно вписване на отсъствията 

на учениците в електронния 

дневник  и подаване на даннте 

към Регистъра за движение на 

Директорът 2018-2019 год. Брой 

извършени 

проверки 



учениците 

1.1.1.5. Планиране и 

осъществяване на контрол върху 

спазването на задълженията на 

класните ръководители - анализ и 

оценяване на рисковите фактори 

за отпадане на ученици - ученици 

със слаб успех, лоша дисциплина, 

отсъствия, набелязани мерки от 

кл. ръководители 

Директорът 2018-2019 год. Брой 

извършени 

проверки 

Брой проверени 

обекти 

1.1.1.6. Изготвяне на регистър на 

учени ци, застрашени от отпадане 

и мерки за работа с тях: 

-изготвяне на списък /ученици, 

допуснали над 15 неизвинени 

отсъствия в рамките на един срок/ 

- изготвяне на карта за всеки 

ученик 

Класни 

ръководители и 

председателя на 

комисията 

До 30.11. 2018 

год. 

Изготвен един 

брой регистър 

Брой карти 

1.1.1.7. Работа по Национални 

програми и проекти като мярка за 

осигуряване на качествено 

образование и превенция на 

отпадащите ученици 

Директорът  

комисия 

2018-2019 год. Брой НП 

Брой проекти 

1.1.1.8. Повишане на броя на 

учениците, обхванати в 

целодневната организация на 

учебния ден. 

Класни 

ръководители, 

учители в 

ЦОУД 

2018-2019 год. Брой обхванати 

ученици към 

момента 

1.1.1.9. Организиране на 

извънкласни и извънучилищни 

дейности 

Ръководители 

на групи 

2018-2019 год. Брой обхванати 

ученици  

1.2. Повишаване на качеството на образованието като предпоставка за развитие 

на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище 

1.2.1 Квалификация на 

педагогическите специалисти, 

насочена към идентифициране и 

справяне със случаите на риск от 

преждевременно напускане на 

училище 

Директорът  

 

2018-2019 год. Брой обучени 

учители 

1.2.2 По-голяма атрактивност на 

преподавания материал чрез 

Учителите  Брой 

извършени 



електронни уроци, интерактивни 

методи, онагледяване, 

практическа насоченост 

проверки 

Брой проведени 

открити уроци 

1.2.3. Планиране и реализиране на 

обучение, ориентирано към 

потребностите на всеки ученик – 

личностно ориентиран подход 

Учителите 2018-2019 год. Брой проверки 

 

1.2.4. Анализиране на резултатите 

от обучението по отделните 

учебни предмети, спрямо 

очакваните резултати 

Учителите 2018-2019 год. Резултати от 

обучението 

1.2.5. Анализ на движението на 

учениците и причини за 

напускането им 

  Брой напуснали 

ученици 

1.3.Достъп до качествено образование за деца и ученици със СОП 

1.3.1. Подобряване възможностите 

за обучение на деца със СОП  

- осгуряване на допълнителна 

подкрепа 

- прилагане на единна методика за 

оценяване 

Учителите, 

работещи с деца 

със СОП, 

ресурсен учител 

2018-2019 год. Брой 

разработени 

ИОП 

ІІ. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ 

НА УЧИЛИЩЕ 

2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите и обществеността 

2.1.1. Включване на родителската 

общност за повишаване на 

активността й и сътрудничество с 

училищното ръководство 

Директорът 2018-2019 год. Брой 

инициативи 

2.1.2. Разчупване стериотипа на 

провеждане на родителски срещи  

Директорът 

Класните 

ръководители 

2018-2019 год. Брой срещи 

2.1.3. Сътрудничесво с различи 

организации – МКБППМН, ДПС, 

Дирекция „Социално 

подпомагане“, отдел „Закрила на 

детето“ 

директор 2018-2019 год. Брой срещи 



2.2. Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество 

2.2.1. Планиране на дейности в 

плана на класния ръководител, 

насочени към идетифициране на 

ученици в риск и индивидуалното 

им консултиране 

Класните 

ръководители 

2018-2019 год. Брой проведени 

срещи 

2.2.2. Инициативи за подпомагани 

на ученици в риск от техни 

съученици 

Класните 

ръководители 

2018-2019 год. Брой 

инициативи 

ІІІ. ПОЛИТИКА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

3.1. Отчет на дейностите и 

мерките по програмата 

Класните 

ръководители 

Месец 

февруари 2019 

год. 

Месец юни 

2019 год. 

Брой отчети 

 


