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Училищната стратегия  за превенция на отпадането на ученици е  изработена в 

контекста на европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на 
предложената от  европейската комисия стратегия за интелигентен устойчив растеж 
„Европа 2020” и на препоръките, направени  във връзка с тях по отношение 
превенцията на социалното изключване  за по-добро образование и за най-добър старт 
в живота.  

Стратегията  кореспондира с темата за включващото образование като 
предпоставка за предотвратяване на социалното изключване. базира се  на основни 
принципи на включващото образование: 

 Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до 
образование; 

 Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които 
образованието дава; 

 В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, 
народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, 
вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус; 

 Включващото образование предполага промени в образователната система, 
за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в 
много по-голяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата; 

 Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на 
проблеми; 

 Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при 
неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва 
активно в образователния процес; 

 Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както 
и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат 
възможности за включване.  

 
1. Необходимост от училищна стратегия 

 
Необходимост от въвеждане на система в дейностите по превенция на отпадането. 
Необходимост от готовност за посрещане на нови предизвикателства, свързани с 
предпоставки за отпадане на ученици ( социални и икономически фактори, процеси на 
миграция, честа смяна на местопребиваването и др.). 
 
2. Визия на училището по отношение на превенция на отпадане 

 
Старетегията се основава на визията на ПГРТО като училище, осигуряващо  

ефективна, качествена и достъпна подкрепа за ученици, застрашени от отпадане, която 
осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот. 

 
3. SWOT анализ: 
 
3.1.Силни страни: 
 
Квалифицирани учители, мотивирани за справяне с проблема. 
Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ. 
Извънкласни дейности с възможности за изява. 
Работа по проекти. 
Създаване на спокойна среда. 
Добра материална база. 
Извършване на дейности по превенция на отпадането. 
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Липса на отпаднали ученици през последните 5 години. 
 
3.2. Слаби страни  
 
Липса на регистър на ученици, застрашени от отпадане. 
Липса на педагогически съветник и училищен педагог, които да съставят този 
регистър и да работят със застрашените от отпадане ученици и техните семейства, 
както и да са връзка с институциите, имащи отношение към проблема. 
Недостатъчно ефективна връзка училище-родители. 
Слаба ангажираност на родителите към образователния процес.  
Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща среда 
за ученици, застрашени от отпадане. 
Липса на система в дейностите по превенция на отпадане. 
Голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците, който всяка година 
нараства и е предпоставка за отпадане. 

 
3.3. Възможности 
 
Кандидатвстване по различни проектни предложения, насочени към финансиране на 
превантивни по отношение на отпадането дейности. 
Нови форми за ангажиране на родителите. 
Координиране на действията с институциите – закрила на детето, социални грижи, 
детска педагогическа стая към МВР. 
Действено ученическо самоуправление. 
Разширяване на извънкласните форми  

- създаване на форми по изкуства 
- повече групи за спорт и спортни занимания. 

Разширяване на връзките с извънучилищните институции. 
Предлагане на атрактивни възможности провеждане на производствената практика 
при много добър успех и при липса на отсъсвия в заведения за обществено хранене в 
града, страната и в чужбина. 
 
3.4. 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 ученици от училище. 
Липса на финасови възможности за подкрепа на застрашени от отпадане ученици. 
Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата”. 
Липса на подкрепяща среда около училището. 
Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването. 
 
4. Целева група  
 
Ученици от VIII до XII клас, 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. 
 
5. Стратегическият въпрос, на който търси отговор настоящия документ е: 

 
Как да направим превенцията на отпадането от училище успешна и ефективна? 
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6. Цели на стратегията: 
 
Обща цел – Създаване на подкрепяща среда за задържане на учениците  в 
училище 
 
Подцели: 
 
Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната 
общност. 

Индикатор за постигане –неизвинени и извинени отсъствия (намаляване), брой 
отпаднали ученици (минимален); 

Създаване на положителни нагласи към учебния процес.  
Индикатор за постигане – успеха на застрашените ученици 

 
7. Задачи и дейности за изпълнението им. 
Изработване ежегодно актуализиране на регистър на застрашените от отпадане 
ученици. 

Регистърът се води от педагогическия съветник по информация, подадена от 
класните ръководители 

Включване в плана на училищния ученически парламент дейности за създаване на 
подкрепяща среда. 
Включване в плана на педагогическия съветник на дейности за превенция на отпадане 
и работа с деца в риск и техните родители. 
Проучване чрез анкети и др. методи на желанията за участие на учениците в 
извънкласни дейности. 
Сформиране на нови групи по извънкласни дейности в зависимост от желанията. 

Класните ръководители, педагогическият съветник и членовете на ученическия 
парламент мотивират застрашените от отпадане деца да се включат в избрани 
от тях форми. 

Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски 
срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на училището; 
работа на училищното настоятелство с родители на застрашени от отпадане ученици. 
Повишаване на социалните умения на ученическия парламент и ученическите класни 
съвети за подкрепа на съученици в риск- организиране на тренинги. 

Педагогическият съветник диагностицира уменията, необходимостта от 
изграждането на нови умения и заедно с директора организира обучението. 

Установяване на ефективен диалог училище- външни институции, имащи отношение 
по проблема. 
Организиране на благотворителнии акции за подпомагане на застрашени и социално 
слаби деца. 
Създаване на годишен училищен календар за извънкласни дейности и изяви. 

В каледара се вклюват училищни конкурси и състезания, чествания, празници, ден 
на таланта и др. Мотивиране на застрашените от отпадане ученици да се 
вклюват в зависимост от възможностите и подготовката си. 

Мотивиране на педагогическия персонал за допълнителна работа по превенция на 
отпадането. 
 
В годишния комплексен план за всяка учебна година задачите се конкретизират, т.е. 
годишният комплексен план играе ролята на оперативен по отношение на 
стратегията план. 
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Към родителите 
 
Родителските съвети и училищното настоятелство да предложат варианти за налагане 
на неадминистративни наказания, които да са ефективни и да се извършват под 
контрола на членовете на родителските съвети. 
Да се вмени задължение на родителите да се обаждат (да известяват) своевременно за 
отсъствието на детето им по извинителни причини, включително заболяване, семейни 
причини или други възможни събития, за да може класният ръководител и 
педагогическият съветник да са информирани и при всяко отсъствие без 
предварително или навременно известена причина. Да се търси обратна връзка с 
родителите в случай на непредизвестено отсъствие.  
В случай, че така известеният родител не предприеме необходимите мерки детето му 
да посещава редовно учебните занятия да се назначава индивидуална родитело-
учителска среща за личен разговор с педагогическия съветник (психолога) на 
училището, на които да се набележат мерки за преодоляване на проблема. 
В случай, че проблемът продължава да се търси подкрепа от институции като „Закрила 
на детето”, „Социалните грижи” и ако е необходимо „Детска педагогическа стая” . 
Да се излезе с предложение от страна на училищното ръководство пред 
съответните органи за създаване на отдел за работа със системно отсъстващите 
ученици, които не се поддават на родителски контрол към „Детска педагогическа 
стая”, а Отдела за закрила на детето би могъл да се погрижи за децата без 
постоянен родителски контрол, било то поради небрежност на родителите или 
поради отсъствието им от страната и невъзможността им да упражняват 
родителските си задължения. 
 
За подпомагане работата на педагогическия съветник да се въведе бланка за 
отсъствията, в която да се вписват отсъстващите за деня. Данните за деня се да се 
събират на няколко етапа – 1 след първите 3 часа, 2 след 5-тия час и 3 след 7-мия час. 
Бланката се попълва и ако са на лице нови отсъствия се търси връзка с родителите за 
изясняване на причините. 
 
Педагогическият съветник е оторизиран да приема известията от родителите за 
отсъствията на децата им. 
 В случай, че бланката за първите 3 часа отразява повече отсъстващи от родителските 
известия, педагогическият съветник има задължението да потърси обратна връзка с 
родителите за изясняване на причините за отсъствието на ученика от училище. 
 
Ръководството на училището да внесе предложение пред по-висшестоящите 
инстанции за въвеждане на финансови санкции за родителите на ученици, които не 
посещават учебните занятия без извинителна причина или нарушават училищния 
правилник, имат лошо поведение и не пазят училищното имущество. 
Трябва да се възвърне авторитета на училището като институция и на учителя 
като представител на тази институция. 
 
Родителите да се информират от класните ръководители за новите правила и за 
задълженията, които им се вменяват . 
 Родителите подписват декларация, с която приемат правилата и на основание на нея 
при неизпълнение на условията да бъдат санкционирани. 
 
За в бъдеще предлагаме да се изготвят договори, които родителите да подписват при 
записване на децата им в ПГРТО - Плевен, които да включват клаузите на техните 
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задължения към училището като институция, санкциите, в случай на неизпълнение на 
тези клаузи и последиците, в случай на неизпълнение на санкциите.   
 
Предлагаме да се възстанови столовото хранене. Евентуално споразумение с ПГХТИ 
за кетърингова дейност, оползотворявайки училищните практики за приготвянето на 
храната. 
 
Електронен пропускателен режим. 
Електронен дневник. 
Разделяне на входовете. Парадният вход да е само за вход, а страничните да се ползват 
за излизане през междучасията.(вратите да са пригодени само за излизане или само за 
влизане, като парадният вход да може да се отваря от вътре само от дежурния по  
портал, бил той охранител, дежурен учител или дежурен от помощния персонал.  
 
Възстановяване на оторизираната охрана. Търсене на съдействие от органите на МВР с 
обходи от патрулиращите полицаи през определен интервал от време. 
Учениците да имат възможност да излизат извън сградата само в голямото 
междучасие. През малките междучасия да не се допуска излизане без извинителна 
причина и само с разрешение на директора, на класния ръководител или на 
педагогическия съветник след предварително известяване на родителите от 
педагогическия съветник.  
 
 
Изготвена от МО на класните ръководители 
 
Председател на МОК  
Марияна Димитрова 


