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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за превенция на ранното напускане на училище в 

ОУ“Васил Априлов“ гр. Бургас е разработена в съответствие с рамкови 

европейски и национални документи и определените приоритети за 

развитие в сферата на основното образование. 

С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на 

политики и мерки за постигане на  оперативните цели на стратегията и 

годишния план на училището. 

Основна задача: 

 Постигане на качествен образователен процес с разработване и 

въвеждане на иновативни елементи в управлението, организацията, 

съдържанието на обучение и образователна среда от екип 

висококвалифицирани педагогически специалисти, които има съвременно 

мислене и могат успешно да приложат стандартите на Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

  

ПРОГРАМАТА ПРЕДСТАВЯ: 

 

 определяне на рисковите групи ученици, застрашени  от отпадане в 

ОУ "В. Априлов" и прилагане на мерки, свързани с превенцията, 

работещи по отношение на справянето с   риска от отпадане от 

училище; 

 дефиниране на дейности, насочени към идентифицираните рискови 

групи от ученици, предлагащи промяна в нагласите с цел 

повишаване мотивацията на учениците за учене, чрез предлагане на 

качествено образование - използване на интерактивни методи на  

преподаване, повишаване квалификацията на учителите, превръщане  

на училището в желана територия - подобряване на МТБ, включване 

на учениците в извънкласни форми, проекти и целодневна 

организация на учебния ден, приоритети, дефинирани в  Стратегията 

за развитие на училището. 

 обмен на добри и работещи практики между заинтересованите   

страни; 
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 система за събиране на постоянна и надеждна  информация за 

движението на децата и учениците. 

 

 

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО  НАПУСКАНЕ  НА 

СИСТЕМАТА: 

 

  Занимания в групи по ФУЧ, СИП; 

  Организация на обучението в ЦДО;  

  Осигуряване на безплатна закуска за учениците от  І-ІV клас и 

поевтиняване на обедното хранене за учениците; 

  Провеждане на ефективни консултации по учебните предмети; 

  Системни разговори с родители и ученици; 

  Ден на самоуправлението; 

  Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към 

училищната общност; 

  Отбелязване на различни празници и участие в традициите на 

училището. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и 

дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно 

напускане на ученици в училище. 

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

подходяща образователна подкрепа за развитие на всеки ученик. 

 

IV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. При необходимост изготвяне на списък на ученици, застрашени 

от отпадане и да се разработят мерки за работа с тях: 

- изработване на карта на всеки ученик, която да включва      

конкретни мерки за превенция 

                                           Срок: през учебната година 

                                           Отг.: Класни ръководители 
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2. Работа по национални програми и проекти като мярка за 

осигуряване на качествено образование и превенция на 

отпадащите ученици, Проект „Твоят час“. 

                                       Срок: през учебната година 

Отг.: Председателят на комисията   

                                                               

3. Включване във възпитателни  дейности на класа. 

                                              Срок:през учебната година 

                                                  Отг.: Класните ръководители  

 

4. Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към 

идентифициране и справяне със случаите на риск от 

преждевременно напускане на училище. 

                                                    Срок: през учебната година 

                                                     Отг.: Председателят на комисията 

 

5. По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез 

електронни уроци, интерактивни методи, онагледяване, 

практическа насоченост. 

          Срок:през учебната година 

                       Отг.: Педагогическите специалисти 

 

6. Планиране и реализиране на обучение според възрастовите 

особености на всеки ученик. 

                                                  Срок:през учебната година 

                                                  Отг.:Класните ръководители 

 

7. Продължаване на традицията за намаляване броя на 

неизвинените отсъствия чрез мотивация за учене на всеки 

ученик и придобиване на качествени компетентности. 

                                                    Срок:през учебната година 

                                                    Отг.: Класните ръководители 

 

8. Повишаване участието и ангажираността на родителите и 

Обществения съвет в образователно-възпитателния процес. 

                                                      Срок:през учебната година 

                                                      Отг.:Класните ръководители 
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9. Сътрудничество с отдел „Закрила на детето“ и Дирекция 

„Социално подпомагане“. 

                                                       Срок:през учебната година 

                                                      Отг.:Председателят на комисията 

 

 

10. При желание от родителите консултиране на ученика с 

Психолога или Педагогическия съветник. 

                                                        Срок:през учебната година 

                                                        Отг.: Класните ръководители 

 

11. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той 

уважава (наставничество). 

                                                         Срок:през учебната година 

                                                         Отг.:Класните ръководители 
 

 


