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Програма
за превенция на ранното напускане на училище
за учебната 2021-2022 година

1.Анализ на основните причини за отсъствията на учениците и преждевременното им
напускане на училището:
Един от рисковите фактори за преждевременно напускане на ученици от нашето
училище е липсата на контрол от страна на семейството. Често родителите на отпадащите
имат сериозни лични проблеми и неприятности като: развод, безработица, пребивават в
чужбина и др.
Отношенията в семейството, стресовите фактори в дома, проявите на домашно
насилие стават предпоставка за липса на интерес към училище и за създаване на
неблагоприятни условия за образование. Ето защо, една от началните мерки за превенция
на отпадането на деца от училище следва да бъде мотивирането и образоването на самите
родители. Семейството би имало позитивен възпитателен стил само ако в бедните
семейства, независимо от етническата им принадлежност, бъдат задоволени елементарните
потребности на децата от храна, облекло, топлина, нормални социално-битови и хигиенни
условия.

За да се помогне на много родители да покрият разходите на своите деца за
образование, за да се чувстват те пълноценни членове на училищния клас ние осигуряваме
поевтинено столово хранене за всички възпитаници в училище, включвайки закуска, обяд
и вечеря. Препоръчително е осигуряване на карти за пътуване в междуградския транспорт
от община Стара Загора- с цел безплатен транспорт до училище и спортните обекти за
децата от социално слаби семейства.
Необходима е допълнителна педагогическа работа с изоставащите ученици.
В началото на учебната година всички класни ръководители установяват кои са
учениците живеещи в условия на повишени за нормалното им развитие рискови фактори.
Всеки класен ръководител своевременно информира родителите и настойниците на деца,
застрашени от отпадане в нашето училище чрез изпращане на съобщения, телефонни
разговори, покана за среща в училище. Изпращат се редовно писма до Агенция «Социално
подпомагане» с цел санкциониране на родители, чиито деца не посещават учебни занятия,
но това само в някои случаи помага за намаляване на отсъствията. Засилено е
взаимодействието и с преподавателите по спортна подготовка за подобряване на
резултатите от учебно-възпитателната работа. През годината провеждаме две общи за
училището родителски срещи. На индивидуални срещи по класове се дискутират проблеми,
свързани с успеваемостта на учениците и допускането на голям брой неуважителни
отсъствия. На заседанията на педагогическия съвет каним и родителите на проблемни
ученици относно завишения брой неуважителни отсъствия. Редовно присъстват и
учениците-носители на неизвинени отсъствия, на които налагаме санкции по чл.199 от
ЗПУО.
Липсата на родителите, най-често поради тяхното пребиваване в чужбина,
поверяването на децата на по-възрастни баби или роднини, невъзможността да бъде
контролирано детето и трудното изграждане на авторитет са фактори, отразяващи се
негативно върху отношението на детето към училището, изразяващо се в несериозно
приемане на задълженията, увеличаване на отсъствията, слаб успех, нередовно посещение
на училище и впоследствие – до отпадане от образователната система.
2. Мерки и дейности за намаляване на отсъствията на учениците:
1.
Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на
учениците и непосещаването на училище.
2.
Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците.
3.
Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за
възпитанието и образованието на децата и задължения на родителите.
4.
Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни мероприятия.
5.
Телефонни разговори на класните ръководители с родителите на учениците, които
отсъстват от училище без причина. При необходимост и посещение по домовете.
6.
Социализиране на децата и учениците, за които българският език не е майчин.
7.
Картотекиране на ученици в риск с превенция за задържането им в училище,
8.
Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашените
от отпадане ученици:

9.
Разработване на индивидуални програми за работа с учениците, застрашени от
отпадане от екип, в който влизат класният ръководител;
10. Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи
от класните ръководители и членове на МКБППМН -за стрес, трафик на хора, наркомании
и др.;
11. Препоръчване консултации с психолог или други специалисти;
12. Засилен контрол относно изпращане на уведомителни писма до дирекция „Социално
подпомагане" за учениците, допуснали повече от пет неуважителни отсъствия в рамките на
един месец;
13. Прилагане на механизъм за борба с училищният тормоз и регистър на случаите на
училищен тормоз.
14. Участие в организираните от РУО обучения по проблемите на отпадащите ученици
за оказване на методическа помощ на учителите, относно връщането на отпадналите деца в
класните стаи и преодоляването на проблема с неизвинените отсъствия.

Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия съвет /протокол № 1
от 14.09.2021 година/, и е утвърдена със заповед на директора на училището

