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УЧЕБНАТА 2021-2022 

 
 

В Северния централен район, към който принадлежи с. Петко Каравелово и ОУ „ Васил 
Левски“, делът на преждевременно напусналите ученици е 14,9 %. 

Програмата за превенция на ранното напускане на училище е ориентирана този процент да 
не надвишава 11. Разликата от почти 4 % трябва да бъде преодоляна чрез широкообхватни мерки, 
насочени към осигуряване на успешен преход между различните степени на образование.  

Особено тревожна е тенденцията на нарастването броя на учениците, които напускат 
училище поради заминаване в чужбина. Не се проследява каква част от заминалите продължават 
обучението си в държавата на новото си местопребиваване.  

Второгодниците са друга основна рискова група,причинител за която са ниският успех и 
слаб интерес към продължаване на образованието. Тревожна е тенденцията към увеличаване броя 
на отсъствията на учениците от училище. Създаването на условия за редовното присъствие в 
училище и активната работа по време на учебния час са важни за бъдещето на всеки ученик. Те са 
гаранция за неговия успех, залог за по-добра квалификация и по-големи възможности за 
реализация, условие за повишаване качеството на образованието. Важна роля в това отношение 
има работата на класния ръководител, учителите и образователния медиатор. 

Предприемането на адекватни и ефективни мерки от педагогическия екип за намаляване 
броя на отсъствията следва да се основават на задълбочен анализ на причините, пораждащи тези 
явления, на оценка на ефикасността на съществуващите мерки и училищната политика. 

 
 
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ ОТ 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 
 
I Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на добри 
взаимоотношения 
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1. Ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на всички участници в 
образователния процес. 

2. Подобряване взаимодействието с други образователни институции. 
3. Разработване на система за намаляване отсъствията на учениците. 
4. Партньорство с уязвими семейства, развиване на дейности в подкрепа на всеки ученик. 
5. Идентифициране на ученици, застрашени от преждевременно напускане, и изясняване 

причините на всеки отделен случай. 
6. Прилагане на нормативно зададени механизми за интервенция по отношение на семейства, 

които не осигуряват достъп на децата си до училище. 
7. Засилване информираността на семействата с деца в риск от напускане на училище от 

ползите на образованието. 
8. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците в 

риск. 
9. Назначаване на образователен медиатор, представител на местната общност. 

  
 II  Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество  
 

1. Развиване на политика за ненасилие. 
2. Развиване на индивидуално и групово наставничество за оказване на помощ на ученици за 

преодоляване на образователни, социални или лични трудности. 
3. Осигуряване на ефективна комуникация за навременно решаване на възникнали проблеми. 
4. Повишаване ролята на класния ръководител за индивидуално консултиране. 
5. Работа по развитие на класа като екип.  
6. Своевременна намеса при лошо поведение. 
7. Изграждане на силна ученическа общност чрез ученическо самоуправление и прилагане на 

практиката „Ученици- наставници“, основана на екипна работа и взаимна подкрепа. 
 

III   Кариерно консултиране  
 
 То е връзката между по-високото образование и възможността за по-добра реализация. 

1. Мотивиране за продължаване на образованието и придобиване на квалификация. 
2. Свързване с училища, където биха продължили образованието си. 

 
IV  Подкрепа за развитието на учениците  
 
Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие чрез осигуряване на  

- Психолог,ресурсен учител и логопед за работа с :  
1. Ученици  със СОП 
2. Ученици с хронични заболявания 
3. Ученици в риск 

Създаване на екипи за работа с родители, органите за закрила правата на детето и органите за 
борба срещу противообществени прояви на малолетните.  
 
V  Прилагане на системи за ранно предупреждение – конкретни мерки за всеки ученик в 
риск 
 

1. Работа със семейството.  



2. Насочване за работа с педагогически съветник или социален работник; включване в 
целодневна форма на обучение. 

3. Допълнителни занимания, насочване към дейности по интереси - осмисляне на свободното 
време чрез изява в предпочитана дейност. 

4. Включване в групи по интереси. 
 
 
 
Програмата е приета на заседание на ПС с протокол №22/08.09.2021г. 
 


