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Цели:

1. Целта на програмата е създаването на ефективен механизъм за 
намаляване на броя на безпричинните отсъствия и отпадането от училище, 
повишаване на успеха, активиране участието на родителите в училищните 
структури на управление.

Приоритет. Идентифициране причините за непосещаване и отпадане от 
училище.

2. Изграждане на умения за живот у децата и младите хора, чрез 
изпълняване на тяхното право и задължение — посещение на училище.

3. Социална подкрепа на децата и семействата, чрез включване в 
живота на училището (празници, тържества, училище за родители и пр.)

4. Подобряване на училищната среда и стимулиране на интеграцията в 
училище на деца от различни етноси.

5. Развитие на творческите заложби.

6. Обогатяване на материално-техническата база за извън научна 
работа.

Задачи:

1. Включване на децата и учениците от малцинствените етнически 
групи в учебния процес;

2. Създаване на предпоставки за успешна социализация на рисковите 
деца, ученици и младежи;

3. Намаляване броя на неизвинените отсъствия;

4. Повишаване на успеха на учениците;

5. Подготовка за работа в мултиетническа и мултикултурна среда;

6. Работа с методи на неформално структурирано образование и 
създаване на методология за преподаватели в мултикултурна среда;

7. Привличане на родителите на учениците като активни участници в 
мултиетническо общуване в учебното заведение и извън него.



Дейности:

1. Социализация и инкултурация на учениците от уязвими групи:

Развитие на дейността на Ученическия парламент и включване на 
ученици от уязвими групи в него;

Въвеждане на практиката на „ученици — наставници“;

Работа с родителите (ангажиране на родителите на учениците от 
уязвимите групи):

Създаване на база-данни за семействата на застрашените
ученици;

Индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата 
си от редовна посещаемост на училище;

Провеждане на кампании сред родителите и местната 
общественост: кампании за повишаване на родителската отговорност и 
подкрепа за образованието, кампании за преодоляване на негативни 
обществени нагласи, основани на етнически произход и религия;

Подкрепа на ученици от уязвими групи за продължаване на 
образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно 
образование:

Провеждане на кампании сред завършващите 7-ми и 8-ми клас 
и техните родители;

Преодоляване на социалните пречки пред младежите от 
уязвимите групи, желаещи да продължат средното си образование (напр. 
закупуване на учебници);

Допълнителни интерактивни занимания за подобряване на 
езиковите умения по български език (за др. етнически групи): вкл. 
прилагане и използване на театрални техники за подобряване на 
българския език, прилагане на различни литературни форми за 
повишаване на езиковите умения.



2. Осигуряване на равен достъп за образование на ученици от уязвими 
групи:

Подпомагане на образованието в етнически смесена среда;

Назначаване на „помощник на учителя", където има необходимост 
от допълнителни образователно-възпитателни дейности с ученици от 
уязвимите групи;

Разработване на целесъобразен механизъм за максимален обхват на 
децата, подлежащи на задължително образование;

Осигуряване на разнообразни форми на допълнителна подкрепа за 
децата от уязвимите групи за изравняване на стартовите им позиции при 
постъпване в образователната система;

Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по 
български език;

Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите 
специалисти за работа в мултикултурна образователна среда,
включително за преподаване на български език на деца, за които той не е 
майчин;

Допълнителна работа с ученици, застрашени от отпадане и/или 
преждевременно напускане на училище.

3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част 
от учебния процес и училищния живот:

Въвеждане на интеркултурни знания в часовете на класа;

Въвеждане на интеркултурни елементи в заниманията по интереси и 
извънкласните дейности;

Организиране на цикъл от тържества по повод календарни и други 
празници.



Примерен Механизъм

за превенция на ранното напускане на училище
Цели

г  Развитие на позитивен организационен климат- създаване на условия за 
сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в 
образователния процес.

к  Изграждане на подкрепяща училищна общност, която идентифицира и 
работи с ученици, застрашени от отпадане от училище;

>  Създаване на привлекателна образователна среда; 
г  Взаимодействие на училището със заинтересованите страни и институции

- Училищно настоятелство;
- Родители;
- Училищен съвет;
- Община „Витоша;
- Дирекция „Социално подпомагане";
- НПО;
- Други институции

Отдол 
..Закрила 

. на детето

Р о д и те л и



Идентификация на дете в риск от отпадане

1. Дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски 
права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без 
родителска грижа;

2. Дете, което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво 
друго нехуманно или унизително отношение в или извън семейството му;

3. Дете, за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, 
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

4. Деца, застрашени от отпадане поради трудности в ученето, слаби оценки, 
повтаряне на класа, преместване и загуба на учебно време;

5. Деца, застрашени от отпадане поради социално-икономически проблеми;

6. Деца, застрашени от отпадане поради поведенчески проблеми;

7. Деца с голям брой отсъствия по неуважителни причини;

8. Деца с хронични заболявания.

Конкретни мерки

1. Идентифициране на ученици в риск -  извършва се в началото на учебната 
година.

Участниците в тази задача са педагогическите съветници, класните 
ръководители, родителски активи, заместник директори, отдел „Закрила на 
детето", Детска педагогическа стая, настоятели.
Класните ръководители уведомяват Директора/ЗДУД при следните случаи:

- допуснати повече от 5 отсъствия месечно по неуважителни причини;

- заминаване на родителите в чужбина /изясняване кой се грижи за детето 
при непосещаване на училище/;

- инцидент, след който детето е спряло да посещава училище;

- ученици, трайно непосещаващи часовете на преподавател;



- ученици със слаби оценки за срока по предмет;

- влошаване на взаимоотношенията на ученика с класа /или с учител/.

2. Изработване на риск -  регистър, в който се включват всички ученици, 
попадащи в групата на застрашени от отпадане, който съдържа имена, адрес, 
клас, проблемни зони, интереси на ученика.

3. Създаване на група за подкрепа на всяко дете, в която участват 
педагогически съветник, психолог, класен ръководител, представител на отдел 
„Закрила на детето" и др., като групата е сформирана така, че да може да 
подпомогне решаване на конкретните проблеми на конкретното дете. Целта на 
групата за подкрепа е да върне доверието в училището, в общността. И най- 
вече -  да помогне на детето да повярва отново в себе си.

Дейности

1. Записване на деца, подлежащи на задължително обучение.

- Създаване на училищна комисия за записване на децата, подлежащи на 
обучение в 1. клас и в подготвителни групи.

- Посещение на адресите и записване.

- Прием на ученици, желаещи да продължат обучението си във всички класове 
и степени, включително и отпаднали през минали години /в ЗУВ/.

2. Задържане на учениците в училище.

- Създаване и водене на регистър на учениците до 16-годишна възраст в риск от 
ранно напускане на училище.

- Работа с педагогически съветник/психолог за оказване на обща/допълнителна 
подкрепа в зависимост от случая на ученика.

- Включване в Ученическия съвет на училището, с цел повишаване мотивацията 
на ученика към образователния процес и приобщаване към дейностите, 
реализирани от учениците в съвета.



- Провеждане на допълнителна индивидуална работа с ученици в риск,
включително и в неучебно време. Един учител работи само с един ученик не 
повече от 2 часа на ден.

- Приоритетно включване в извънкласни и извънучилищни дейности на децата 
в риск от отпадане.

- Посещение на домовете на ученици в риск. Екип от училището посещава
ученици по предварително изготвен график и попълват протокол с подписи и 
на посетените лица.

- Създаване на екипи учител -  ученик -  ученик-помощник за работа с 

ученици с риск от отпадане.

- Посещение на театрални представления, концерти, музеи, кинопрожекции и 
други.

- Организиране на екскурзии.

- Провеждане на спортни празници.

- Подреждане на изложба от материали /рисунки, апликации и др./ на деца, 
вписани в регистъра.

3. Организиране на занимания по интереси в училището.

Заниманията по интереси се организират за учениците от I до XII клас, в 
съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците 
със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с 
възможностите на училището.

Те могат да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми
-  клуб, състав, ансамбъл, школа, отбор и други

Целта на включването на учениците в риск в тези занимания по интереси е 
постигане на оптимално ниво на самостоятелност и придобиване и прилагане
на умения, необходими за пълноценно приобщаване и участие в дейността на 
училището.


