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ВЪВЕДЕПИЕ

Училиццiата Програма за превенция и намалнване дела на отпадащите и
преждевремеино напуснапите образователнатасистемае съоо' разена с целите в сферата на
средното образование и е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални
документи :
•

Стратегия за превеыция и намаливане дела ва отпдцащите и преждевременно
напусналите образователната система/2013-2020 r.h,

•

Национапна програма за развитие :България 2020;

• 3акон за лредучилиццчото и училищното образование;
~

.

•

Наредба за приобщаващото образование;

•

Заков за защита от дискримияация;

•

Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието ;

• Механизъм за съвместна работа на институците по обхващане и задържане в
образователыата система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст.

В програмата са определени основните цели, принципи и очакваните реsултати .
Конкретизирани са хлючови мерки за превеиция, интервенция и компеисиране на
отпадането и преждевременното напускане на училище

Като „преждевременно напусиали училище" се определят лицата между 18 и 24
години, завършили едва основно образование или по-ниска образователна степен и които
'-`

вече не участват в никаква форма на образование или обучение .
„Отладане от училище° е отписването от училище на ученик до 1 8-годишна възраст

преди завършване на последния гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго
училище .

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА :

Ограничаване нз отпадането на учениците от учили w е и wамаляване на
риска от преждевременно напускане на образователната система чрез провеждане
на целенасочена и ефективна училищна политика и координирани действия и
мерки .

•

Разработване, изпъ,•гнение и мониторинг на училищни мерки и

политики за

намаляваые нарискаот преждевременно налускане наобраsователнатасистема.
•

Подобряване

компетентността на педагогическите слециаписти за ранно

идентифициране и справяне при риск от отпадане на ученици и преждевременно
напускане наобразователната система;
•

Оказване на ефективна, качествена и достъпна подкрепа за всеки ученик;

•

Включване в системата на съвместна работа на институците по обикатане и
задържане в обраsователната система на деца и ученици в задължителна училищаа

възраст.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Програмата е насочена към всички ученици , като лриоритет при рао' отата с тях ще
бъдат застрашените от отпадане в следците направления :

•

Деца с идентифицирани рискове за преждевременно отпадане от образователната
система;

•

Деца

от уязвими

групи

l ученици,

диаzмостицирани

със

специачни

образоеателни потребности, хронични заболявания, двиzателни уереждания,
деца и ученици в риск, деца и ученици, застратени ичи жертва на насилие,
деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца-бежанци, деца от
различни етнически групи и с dpyzu идентифицирани нужди. l;
•

Новопостъпили ученици.

основни пrинцрпiи:
Програмата се основава на принципите за :

•

законосъпбразност,

• партиьорrгво,

^

•

своеиременност ,

•

отчетиост,

•

мониторинг и контров ,

•

приемственост и др .

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
•

Създаване на уvилищна система

за намаляване дела на преждевременно

напусналитеобразователната система;
• Увеличаване разнообразието и ефективността от лрилаганите училищни лолитики
и мерки ;

• Развитие на уменията на педагогическите специалисти за идентифициране и
справяне при риск от отпадане на учениnи и преждевременно нanускане на
образователната система ;

•

Окаsване на подкодяща подкрепа за развитието на всяко дете и ученик,
включително на ученици от уизвими групи .

~~

.

•

Осигуряване на възможности за реинтегриране и валидиране на професионanни
знания, умения и комлетентности на отпадналите и преждевременно напусналите
образоватепнатасистема;

• Анализ и

оценка на резултатите и предприемане на

коригиращи действия,

съобразно установенителотребности
ИНДИКАТОРИ за постигането на определените цели и очакваните резултати:

• Брой отпаднали ученици;
•

Брой застрашени ученици;

•

Брой ученици , нарушили правилата в училище ;

•

Брой отсъствия по неуважителни причиви;

•

Брой застрашени ученици, ловишили средния си успех ;

•

Брой ученици, ползвали социалии, психологически и педагогически услуги ;

•

Други .

IIЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА :

МЕРКЙЗАРЕАЛИЗИРАНЕНА
ПОЛNЛИКЙТЕ
І.

1.

СРОКЗА
ИЗПЪЛНЕНЙЕ

ОТГОВОРНЙЦИ

ЗАБЕЛЕЖКА

ПОЛИТИКИ ЗА НРЕВЕНЦЙЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАIIУСКАНЕ НА УЧЙЛМЦЕ
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новоприетите ученици в процеса на
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отладане х прехсдевременно яапусхане

Планове на

ва училище .

методичесии

идентифициране
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обединеиия
3.
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специалисти

квалифика
ционната
~ дейност

за I
'
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за през
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диаzпостицирани

l

ученици,
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възможиос
ти
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~
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н
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5. Преда.°гавяне на уатуги по кариерно

-

ориентиране
информиране
ученици

и

часовете

на

диагностика, класа

консултиране

психолози,
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на свободното

за подромагане избора на време
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7. Осъществяване на информационно - през
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на

и комисията
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други
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Разнообразяване

8.

на

училищния през

учебната Комисия

живот чрез дейностите на Ученическия година

работа

съвет

Ученическия

за План

на

с Ученческия
съвет

съвет
i 9.

По,цlържане

на

електронната

ежемесечно

зам . директор

системаза проследяване на отсъствията

Кр.

на учениците.

Харизанова,
кл. р-ли

1 О .Прилагане на училищен механизъм

за

през годината

наиаляване на отсьствията на

учениците :
-

Своевременно

информиране

на

кл. р-ли

родителите чрез : електронен дневник,
. ученическа книжка ,електронна поща,
телефонно обаждане ;
- Консултиране на ученици и родители
от училищния псхколог;

училиццlи
психолози

- Изпращаненауведомителни писмадо
Дирекция „Социално подпоматане";

кл. р-ли

- Прилагане на санкции по правилника
Педагогически
~

на училището;

.

съвет
- Присъждане на похвали и нагр•ади на

ученици и класове без отсъстеия ло

Педагогически

неуважителии причини ;

съвет

11. ПОЛЙТИКЙ ЗА ИЯТЕРВЕНЦЙЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО HAIIYCKAHE НА УЧЙЛИЩЕ '

І . Прилагане на систеюа за ранно лрез

учебната АР,

предупреждение

година

при уч. психолози ,

- идентифициране на деца и уvеници необходимост
застрашени

от

кл. р-ли

преждевременно

.

напускане и отладане от }2иишще;

-

създаване на екип за подкрепа на

ученика в риск;
изготвяне на индивидуanен икан за

пойкрепа;
- прилагане на

конкретни мерки за

всеки случай :
•

.

работа със семействата ;

• насочване за работа с психолог.
социапен работник или друг
специапист ;
•

допълнителин консултации по
учебните дис . иплг.ии ;

•

насочваце към занимания по
интереси ;

•

мотиниране за продължанане на
образованието или придобиване
на

лрофесионална

квалификация .

2.Включване

на

педагогическите през

специаписти в екипи за обхнат и година
оказване насъдействиесъгласно
създадения Мехаинзъм за съвместна

учебната АР,

Решение на

при пед.

необходимост

МС

от

5

юли 2017 г.

специаписти
I

I

работа на институците по обхнащане и

'

задържане в обраsователиата система

i

на деца и ученици в задължителна

предучилищна и училитна възраст.

3.Включване на родителите в екипите лргз

учебната хл. р-ли

за подпомагане на учениците в риск от година
отпадане и напускане на училище

при
1

всеки

конкретен
случай
4. Подпомагане

на

ученици

при през

установена нужда чрез изготеяне на

учебната АР

годиыа

кл. р-ли

предлажения до съответните дирекции при
подпомагане"

„Социално
~

за необходимост

предоставяне на помощ в натура и/или
чрез средства от

благотворителни

.

акции , стипецдии • награди и дР.

Въвеждане

регистьр

на

за септември

преместванията ua учениците

зам.директор
УД
Ирена Михова.

n i. полИтики зл комИЕнсnция xn пеЕждввrвмЕнното нлпrсклне нл
УЧИЛИЩЕ

1 .Предлагане

яа

реинтегриране
система

възможяости

в

на

за

2016-2020 т.

АР

образователната

Педагогически

преждевременно

съвет

напусна-гите я
2.Включване

на

преждевременно

налусналите училище за валидиране на

лрофесионални
компетентности,

знагтя,

умения

лридобити

2016-2020 г.

зам .директор
по ПП

-

-

и
чрез

'

неформално обучение и неформалио

I

учене ло условията и по реда на Закона

за професионалното образование и
обvчение.
3 Разширяване
бизнеса

за

на партньорствата с 2016-2020 г.

зам.директор

вкточването

по ПП

им

при

разработването на учебни планове и
и

придобивакето

на

професионална

квалификация

и

програми

стажуване .

~

ЗАКЛЮЧЕIIIАЕ

За изпълнението на Протрамата важно значение има сътрудничеството мехсду
всички пряко заинтересовани сграни и инсгитуциии .
Училищен лсихолог :
/Д. Марин13ва/

