
ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  СТОПАНСТВО 

гр. Чирпан, адрес: ул. „Георги Димитров” №78 тел.:0416/92413 

                               www.pgss-chirpan.com , e-mail: pgss_chirpan@abv.bg 
 

 

 
 

http://www.pgss-chirpan.com/
mailto:pgss_chirpan@abv.bg


 

Програма 

за превенция на ранното напускане на училище 

 
Въведение 

 
  Училищната програма 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 и за по-добро образование и грижи в периода на ранното 

детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най- добър старт 

в живота. 

 

Принципи  

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици 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 

Цели и задачи на програмата: 

1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция 

и намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици от 

идентифицираните рискови групи в училище. 

2. Подобрени резултати от обучението и осигуряване на  подходяща образователна 

подкрепа за развитие на всяко дете и ученик. 

3. Проява на творчество, новаторство, гъвкавост и желание за промяна от страна на 

хората, педагогическите специалисти и учениците при решаване на индивидуалните 



проблеми, пред които са изправени преждевременно напускащите училище и 

младежите в риск. 

4. Проява на мотивирано и активно отношение към образованието от педагогическите 

специалисти и учениците при формиране на знания, умения и отношения в българското 

училище и младежите 
 

Визия  

 Програмата за превенция на отпадане се основава на иновативно, гъвкаво и личностно-

ориентирано обучение: 

 учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности  

 да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и 

работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в 

демократично гражданско общество 

 да развиват творческите си заложби и способности  

 да изградят умения и навици за здравословен начин на живот 

 училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за 

всички деца от района, подлежащи на задължително обучение. 

 Визията на  ПГСС - гр. Чирпан като училище, осигуряващо ефективна, качествена 

и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане, която осигурява 

пълноценна личностна реализация в училищния живот, се фокусира върху: 

 разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и 

потребностите на учениците  

 съчетаване на класно-урочни, извън-урочни и извънкласни форми на обучение 

и възпитание • работа с талантливи деца 

 работа с деца в неравностойно социално положение 

 работа с деца със специални образователни потребности 

 работа с деца с различна етническа принадлежност  

 уютна и функционална образователна среда 
 

Идентификация на проблема 

 Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. 

Причините за това са комплексни. Корените на това явление трябва да се търсят от една 

страна в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж 

за личностна реализация в училищната среда, а от друга и в педагогическата колегия. В 

последно време се постигнаха добри резултати, като бе намален броя на отпадналите 

ученици в нашето училище, но се появиха една друга категория ученици, които са 

застрашени от отпадане. Анализирайки проблема констатирахме, че учениците са в 

училище, но поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия, 

допускат неизвинени отсъствия. Имат лоши прояви по отношение на дисциплина и 

междуличностно общуване в училище, както и голям брой слаби оценки, което 

неминуемо ги поставя в групата на застрашени от отпадане. Като рискови фактори, 

предшестващи отпадането, бяха идентифицирани: 

  Продължително отсъствие от училище  

 Проблемна семейна среда 

 Трудна адаптация към изискванията в училище  

 
 
 
 



 Дейности: 
 

№ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК 

1. Своевременно идентифициране на признаците      за 

изоставане в усвояването на училищния материал и 

застрашеност         от           отпадане. 

Класните 

ръководители 

 

 

През цялата 

година 

 

2. Съвместни действия на класните ръководители с 

родителите за преодоляване на проблема с 

отсъствията на учениците – ежеседмични срещи и 

разговори с родителите и настойниците , уведомяване 

родителите с писма за допуснати неизвинени 

отсъствия и бягства от училище. Привличане на 

повече родители като партньори в обучението. 

 

Класните 

ръководители 

 

Всеки месец 

 

3. Уведомяване на родителите за успеха на учениците 

чрез ежемесечно нанасяне на оценките им  в 

бележниците . 

 

Класните 

ръководители 

 

Всеки месец 

 

4. Провеждане на тематични родителски срещи по 

проблемите на отговорностите на родителите за 

възпитанието и образованието на децата. 

 

Директор, 

Класните 

ръководители 

През цялата 

година 

 

5. Посещения на класните ръководители по домовете на 

учениците , които отсъстват без причина  повече от 5 

последователни дни от училище. 

 

Класните 

ръководители 

 

През цялата 

година 

 

6. Повишаване ангажираността и участието на 

родителите в провеждането на училищни 

мероприятия: Празникът  на училището на 22 април; 

Благотворителната дегустационна вечер;  Панаира на 

професиите; Коледното тържество; Различни спортни 

прояви и състезания,  

 

Всички учители През цялата 

година 

 

7. Ангажиране вниманието на Училищното                

настоятелство с проблема за намаляване на 

отсъствията на учениците и броя на преждевременно 

напусналите . Подпомагане на ученици със средства 

за карти за пътуване, безплатни учебници и други 

пособия. 

 

Директор, 

Цветелина 

Ангелова 

През цялата 

година 

 

8. Включване на учениците в занимания по интереси –          

участие в еко- клуба в ПГСС, футболния клуб, 

училищни, общински и национални състезания и 

конкурси, състезания по професии, пряко свързани с 

подобряване достъпа и осигуряване на пътища за 

допълнително учене и квалификация. 

Всички учители През цялата 

година 

 

9. Осигуряване на достъп до компютърните кабинети , 

спортната база на училището, библиотеката. 

Всички учители През цялата 

година 

 

10. Провеждане на здравно и гражданско образование в 

часа на класа – беседи от класните ръководители, 

Класните 

ръководители 

През цялата 

година 



представители на Детска педагогическа стая, 

медицинското лице в училище. 
  

11. Провеждане на срещи с работодатели от Чирпан и 

общината  с цел мотивиране на учениците да 

посещават  училище, да усвояват    знания и умения,  

с оглед на бъдещата им реализация. 

 

Директор  

13. Засилен контрол от страна на Директора на ПГСС 

относно изпращане на уведомителни писма до 

Дирекция „ Социално подпомагане“ – Чирпан за 

учениците, допуснали повече от 5 неизвинени 

отсъствия в рамките на един месец. 

 

Директор През цялата 

година 

 

14. Дейност на Ученическия съвет по проблема за 

неизвинените отсъствия  като събира, обменя и 

популяризира мненията , предложенията и идеите на 

учениците с цел превръщане на училището в желана 

за тях територия.   

 

Светла Радева През цялата 

година 

 

15. Писмено уведомяване на Кмета на Общината за 

учениците, прекъснали посещението в училище за 

повече от 20 (двадесет) дни. 

Директор, 

Класните 

ръководители 

 

През цялата 

година 

 

16. Активна работа на Училищната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни, с цел свеждане до допустим минимум 

количеството на безпричинните отсъствия, както и 

броят на децата, напуснали преждевременно училище 

или извършили противообществени прояви. 

 

Светлана Дакова През цялата 

година 

 

17. Предприемане на конкретни действия от класните 

ръководители и целия педагогически персонал за 

намаляване на ранните бракове на ученици от 

малцинствата. Провеждане на разговори с родители и 

ученици и мотивирането им за получаване на средно 

образование и необходимостта от него. 

 

Всички учители През цялата 

година 

 

18. Осигуряване  ресурсно подпомагане на учениците със 

СОП. 

 

Ресурсен учител През цялата 

година 

 

19. Активно взаимодействие с Центъра за обществена 

подкрепа 

 

Класните 

ръководители 

 

През цялата 

година 

 

20. Работа от страна на класните ръководители и целия 

педагогически колектив за възпитаване на уважение 

към етническото многообразие и зачитане на 

културните ценности на различните етноси. 

 

Класните 

ръководители 

 

През цялата 

година 

 

21. Разработване и прилагане на мерки за подкрепа на 

учениците в риск с участие на родителските 

общности, представители на местната власт и 

неправителствени организации. 

Директор, 

Класните 

ръководители 

 

През цялата 

година 

 



 

22. Училищната комисия за стипендиите с приоритет да 

разглежда молби на ученици, застрашени от отпадане 

и при възможност да предоставя средства за 

покриване разходите на учениците за транспорт , 

квартири, закупуване на помагала и учебници. 

 

Директор Всеки срок 

 

23. Прилагане на мерки за реинтеграция на отпадналите 

от училище ученици чрез привличането им в други 

форми на обучение- задочна и самостоятелна 

Всички учители През цялата 

година 

 

24. Провеждане на ден на ученическото самоуправление 

в ПГСС, в който ролите се разменят и се цели 

учениците да осъзнаят сложността на дейностите, 

извършвани от учителите и административния 

персонал. 

Светла Радева м.юни 

25. Провеждане на ежеседмични консултации по 

различните предмети с цел подпомагане на ученици с 

проблеми в усвояването на знанията , наваксване на 

пропуските и подготовка за ДЗИ. 

 

Всички учители През цялата 

година 

 

26. Повишаване квалификацията на учителите, работещи 

в ПГСС чрез курсове, семинари и други форми на 

квалификация. 

 

Директор През цялата 

година 

 

27. Ежеседмични контакти от страна на ръководството на 

училището и класните ръководители с обществените 

възпитатели, работещи с проблемни ученици, 

застрашени от отпадане , специалистите от 

отдел“Закрила на детето“, детска педагогическа стая, 

Общинската комисия за БППМН. 

Класните 

ръководители 

 

През цялата 

година 

 

28. Провеждане на благотворителни мероприятия в 

училище с участие на учениците за набиране на 

средства, дрехи и храни за бедни и социално слаби 

деца. 

 

Директор, 

Всички учители 

През цялата 

година 

 

29. Отпускане на социални помощи за ученици в 

неравностойно положение по различни поводи, 

включително и за абитуриентския бал. 

 

Директор През цялата 

година 

 

30. Ежегодно актуализиране на професиите и 

специалностите в ПГСС с цел привличане на ученици 

от Чирпан и региона .Запазване на тези, необходими 

за бизнеса в региона. 

 

Директор Всяка 

година 

 

31. Обхващане на все по-голям брой ученици в 

проектните дейности  в ПГСС. 

Директор Всяка 

година 

 

 

Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет  на 16.09.2019г.  

 


