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Цели: Включване, приобщаване и задържане на учениците в обучението и подкрепяне 
личностното им развитие в условията на продължаващата пандемична обстановка, 
чрез създаване на максимална безрискова среда в училището. 

 
Задачи: 
 

1. Осигуряване на условия за свеждане до минимум на броя на отпадналите от училището 
ученици. 

 

2. Използване на дистанционно обучение при необходимост, чрез осигуряване на 
необходимите устройства за ученици, който не разполагат с такива. 

 

3. Активизиране на работата със семействата. 
 

4. Повишаване на капацитета на педагогическия екип за справяне с проблема. 
 

5. Ангажиране на всички заинтересовани институции в разрешаването на проблема. 

Причини за отпадане от училище 

Причините за преждевременно напускане на училище могат да бъдат класифицирани в 
няколко категории: 

Недостатъчна образованост на родителите и липса или занижен контрол върху цялостното 
развитие на детето:  

• Изразява се в неконтролиране на часовете за прибиране от училище, непознаване на 
контактите и приятелския кръг на детето, непроверяване на изученото през деня, както и 
подготовката на детето за следващия ден – (домашни работи, изпълнение на други поставени 
от учителя задачи). 

Социално-икономически причини: 

• лошото качество на живот на определени социални слоеве, като ниските доходи и 
невъзможност за покриване на разходите за учебници, тетрадки, дрехи и храна. 

• поради задължение на ученика да гледа по-малкия си брат/сестра или болен член на 
семейството и използване на детето, като трудов ресурс (подпомагайки формирането на 
семейния бюджет или участие в домакинската работа.) 
 

Миграция:  

• трудова миграция на родителите-напускане на единия или и двамата родители на страната 
поради невъзможност за издръжка на семейството и търсене на работа в чужбина. Оставяне 
на детето на грижите на баби и дядовци, които нямат същия авторитет и изпадат в безсилие 
за справяне с трудната социална обстановка и новите модели на поведение на децата. 
 

Образователните причини: 

• затрудненията при усвояване на учебния материал в присъствена или при възникнала 
дистанционна форма на обучение; 



• слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него желание/нежелание да се 
посещава училище; 

• наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители и др.; 

 

Семейни причини: 

• възможно е нежелание на родителите и детето да ходи на училище поради страх от социална 
изолация, невъзможност за адаптиране към останалите ученици. 

• Чести конфликти между агресивни родители – побой, домашно насилие, развод, 
посегателство от страна на нови партньори на един от двамата родители. 

 
Политики и дейности за осъществяване целите за задържане на учениците в 
училище и превенция за отпадането им: 
 

1. Идентифициране на децата в риск чрез проучване, посредством предварително изготвена 
индивидуална карта. 

                          Срок: м. ноември, 2020 г. 
                                        Отг.: Класни ръководители 

Педагогически съветник 
 

2. Вписване в изготвен Регистър на деца в риск от ранно отпадане от училище и 
картотекиране на ученици в риск като превенция за задържането им в училище.  

Срок: м. ноември, 2020 г. 
                                        Отг.: Заместник директор 

Педагогически съветник 
 
3. Изготвяне на график за индивидуална работа с децата, включени в Регистъра за деца, 

застрашени от ранно напускане от училище. 
Срок: м. ноември, 2020 г. 

                                        Отг.: Педагогически съветник 
 

4. Индивидуална и групова работа с родителите на застрашените от отпадане от училище 
деца. Организиране на интерактивни родителски срещи, съгласно утвърден график. 
 

                                                        Срок: през учебната година                                                            
Отг.: Класни ръководители 

 
 

5. Включване на децата в риск за активно участие в консултациите по предмети, в 
извънкласните и извънучилищните дейности по класове, в събития за отбелязване на важни 
дати,  професионално ориентиране и работа със семействата им. 

                                Срок: през учебната година                                 
 Отг.: Класни ръководители 

 
6. Обучение на педагогическите специалисти да идентифицират и решават социалните, 

образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят децата в риск да 
отпаднат от училище, чрез участие на учителите в квалификационни форми,свързани с 
превенция на отпадащите ученици. 

                                           



                                                                         Срок: учебната 2020/2021 г. 
                                                                                                                             Отг.: Директор 

                                 
7. Съвместни дейности по превенция на ранното отпадане от училище със заинтересованите 

институции –РЗИ-Монтана, МКБППМН, ДПС, ОЗД.  
                                   Срок: през учебната година                                         

Отг.: Заместник директор 
Класни ръководители 

           Педагогически съветнк 
Екип по ПРНУ 

   
8. Активизиране на дейността на Училищния ученически съвет и включване в плана му за 

работа на дейности, оказващи подкрепяща и стимулираща роля спрямо деца в риск от 
ранно отпадане от училище.  

                                  Срок: през учебната година                                         
Отг.: Педагогически съветник 

Екип по ПРНУ 
 

9. Създаване на подкрепяща среда в класа на застрашените ученици, чрез формиране на групи 
от подкрепящи връстници. 

                                                                                                Срок:  през учебната година 
                                                                                                 Отг.: класните ръководители 

 
10. По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез електронни уроци, интерактивни 

методи и онагледяване на преподавания материал и практическа насоченост. 
                                                                                                           Срок:  постоянен. 

                                                                                                                          Отг.: учителите 
 

11. Осигуряване на достъп до технически средства и интернет за дистанционно обучение на 
нуждаещи се ученици при нужда. 

 
                                                                                                           Срок:  постоянен. 

                                                                                                                          Отг.: Директор 
 

12. При отсъствие за деня без да е уведомен класния ръководител да се проведе телефонен 
разговор с родителите или настойниците за изясняване на причините, а при допуснати 5 
отсъствия по неуважителни причини класният ръководител е длъжен незабавно да 
информира писмено родителите или настойниците. 

Срок: при констатирани нарушения 
                                                                                                Отг.: класните ръководители 

 
13. При допуснати 10 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител е длъжен 

незабавно да посети семейството на ученика, за да установи причините за отсъствията и да  
проведе  разговор с родителите или настойниците. 

 
                                                                                     Срок: при констатирани нарушения 
                                                                                                Отг.: класните ръководители 

 
14. При допуснати 15 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител е длъжен 

незабавно да представи доклад пред директора за налагане на наказание на ученика по 
ЗПУО . 

 



                                                                                  Срок: при констатирани нарушения 
                                                                                                Отг.: класните ръководители 

 
 

15. При допуснати 30 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител е длъжен 
незабавно да стартира процедура  за налагане на санкция на ученика по ЗПУО. 

 
                                                                                     Срок: при констатирани нарушения 
                                                                                                Отг.: класните ръководители 

 
16. Провеждане на срещи – разговори с учениците с над 15 отсъствия по неуважителни 

причини и с над 50 отсъствия по уважителни причини, с цел установяване на причините и 
набелязване на корективни действия. 

 
                                                                                     Срок: при констатирани нарушения 

                                                                       Отг.: Директор, класните ръководители 
 

 
17. Въвеждане и проверка в системата за достоверност на медицинските бележки-преди 

предаване на класния ръководител, медицинските бележки да бъдат подписвани от родител 
на ученика. 

                                                                                                           Срок:  постоянен. 
                                                                                                                          Отг.: Директор 

 
 

 
 
 

  
 

 


