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І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА  

Основната стратегическа цел на ПДТГ е да осигури на нашата училищна организация 

трайно конкурентно предимство в среда изпълнена с промени и предизвикателства. Основно 

конкурентно предимство на училището е качествената  общообразователна и професионална 

подготовка. Осигуряването на «несвободни часове» е важен фактор за постигане на 

качествен учебен процес и високи учебни резултати на учениците. ПДТГ е училище без 

свободен час. При нас за всяко отсъствие на учител се осигурява заместване и учениците не 

пропускат усвояване  на планираното учебно съдържание съгласно държавните 

образователни стандарти.  

В ПДТГ няма отпаднали ученици. 

Големият брой отсъствия на учениците е предпоставка за затруднения в усвояване на 

знания и умения, което понижава мотивацията за учене. Причините за отсъствията са 

основно неправилна организация на времето и занижен родителски контрол. 

Учителите имат изградени навици за своевременно отразяване на отсъствията в  

дневника на класа и ученическата книжка.  

Програмата ще бъде насочена към превенция  на ранното напускане на училище, чрез 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците за намаляване  броя на 

отсъствията. 

 

Училище:  

Учебна 

година 

Брой 

учен

ици 

Брой 

ученици 

напуснали 

училище 

Педагогичес

ки персонал 

Непедаго

гически 

персонал 

Брой 

извинени 

отсъствия 

на 1 ученик 

Брой 

неизвинени 

отсъствия 

на 1 ученик 

Среден 

годишен 

успех 

2013/2014 г. 310 0 25 8 112,17 5,27 5,10 

2014/2015 г. 296 9 24 8 94,49 4,30 5,12 

2015/2016 г. 310 0 26 8 123,99 4,97 5,06 

2016/2017 г. 286 5 25 8 72,56 14,33 5,06 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Обща цел на програмата: 

Създаване на условия ученици, родители, учители и други социални партньори да  

взаимодействат за: 

- изграждане на позитивна дисциплина сред ученическата общност; 

- организацията и управлението на процеса на предоставяне на подкрепа за личностно 

развитие на учениците; 

- намаляване на относителния дял на извинените и неизвинени отсъствия; 



-  намаляване на броя  на учениците напуснали училище; 

- намаляване на санкциите по ПД на ПДТГ във връзка с неизвинени отсъствия. 

 

Специфични цели на програмата:  

1. Прилагане  на механизъм за идентификация на учениците в риск от ранно напускане 

на училище. 

2. Прилагане на  мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане, чрез 

организацията и управлението на процеса на предоставяне на подкрепа за личностно 

развитие. 

3. Прилагане на мерки за подкрепа на учениците в риск от ранно напускане на 

училището с участието на родителите и общинските структури за работа с деца. 

4. Прилагане  на механизъм за контрол на редовното и точното отразяване/нанасяне на 

отсъствията на учениците в училищната документация. 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ 

1. Изготвяне на индивидуална карта на всяко дете за оценка на риска от отпадане. 

Отг.: класни ръководители 

        Срок: до 10 октомври 

1.1. Въз основа на събраната и анализирана информация разпознава потребностите от 

предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на ученик или от извършване на 

оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на ученик. 

Отг.: Координиращ екип 

        Срок: до 20 октомври 

 

2. Подпомагане на социално слабите деца и ученици, включително с учебници. 

        Отг.: класни ръководители 

        Срок: през цялата учебна година  

3. Класният ръководител прави ежедневна проверка за присъствието на учениците. 

Отг.: класни ръководители 

        Срок: през цялата учебна година 

4. При отсъствие на ученик за деня, класният ръководител уведомява родителя с 

телефонен разговор от служебен телефон.    

Отг.: класни ръководители 

        Срок: през цялата учебна година  



5. Провеждане на индивидуални срещи с родителите на ученици, застрашени от 

отпадане по писмена покана с упоменат дневен ред. 

Отг.: класни ръководители 

        Срок: при необходимост  

6. Индивидуална работа от страна на класен ръководител и педагогически съветник със 

застрашените от отпадане ученици, с оглед приобщаването им към училищния живот. 

Отг.: класен ръководител, ПС 

Срок: постоянен  

7. При невъзможност да осъществи контакт, при незаинтересованост от страна на 

родителите или при неявяването им в училище се провеждат срещи по местоживеене, с 

подкрепата на кмета на населеното място.   

Отг.: класни ръководители  

Срок: при необходимост  

8. Обръщане към Дирекция „Социално подпомагане” за съдействие. 

Отг.: класен ръководител, ПС 

Срок: при необходимост 

9. Организиране на ученическо общежитие към ПДТГ „Д. Хадживасилев”. 

Отг: ЗДАСД 

Срок: 15. 09. 2017 г. 

10. Информационна кампания за популяризиране на ползата от придобиване на 

професионална квалификация като възможност за реализация при риск от преждевременно 

напускане на училище. 

      Отг.: класни ръководители 

        Срок: м. декември. 2017 г. 

 

Настоящата Училищна програма за превенция на ранното напускане на училището е 

приета на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 11 от 12.09.2016 г. и утвърдена 

със заповед № 57/15.09.2016 г. на директора на ПДТГ. Актуализирана със заповед № 

1572/17.07.2017 г. и заповед № 1715/14.09.2017 г. на директора на ПДТГ. 

 Удостовереният текст е оригинален! 

       Удостоверявам:  

       ЗДУД:  п 

        (Тодорка Иванова) 


