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У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА  

Основната стратегическа цел на ДТГ 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. ДТГ 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 ДОИ. 

В ДТГ 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 

Педагогич

ески 

персонал 

Непедагог

ически 

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 
 

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Обща цел на програмата: 



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

взаимодействат за: 

- 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 наложените  наказания 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 

По специфична цел 1: Прилагане  на механизъм за идентификация на учениците в риск от 

ранно напускане на училище. 

 

1.1. Извършване на оценка на индивидуалните потребности на учениците, съгласно 

Рамка за оценяване на индивидуалните потребности на ученика. 

1.2. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на 

идентифицираните ученици. 

1.3. Изготвяне на план за подкрепа за личностното развитие на учениците в риск от 

ранно напускане на училище от Екип за подкрепа на личностното развитие. 

 

По специфична цел 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. 

 

2.1. Включване в клубове по интереси ориентирани към потребностите на учениците. 

Осигуряване на възможности за индивидуална изява на учениците. 

2.2.  Кариерно ориентиране чрез ЦКОП и провеждане на практическо обучение в 

реална работна среда. 

2.3.    Подкрепа на ученическото самоуправление – ученически съвет и омбудсман. 

2.4.   Подкрепа на социално слаби ученици чрез предоставяне на учебници, стипендии 

и други форми на подкрепа  от фондация „Димитър Хадживасилев”. 



2.5.    Библиотечно-информационно обслужване. 

2.6.    Целенасочена  и системна работа за изграждане на паралелката като общност. 

2.7.    Вътрешноучилищна квалификационна дейност . 

2.8.    Прилагане на интерактивни методи на обучение. 

2.9.    Поддържане на безопасна и сигурна среда в ПДТГ – превенция на агресия и 

тормоз. 

2.10. Функционална и естетична МТБ. 

 

По специфична цел 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. 

 

3.1.   Пълноценна комуникация с родителите чрез Екип за подкрепа на личностното 

развитие на учениците (ЕПЛРУ) и Училищното настоятелство. Реализиране на 

ежегоден план за родителско участие в училищния живот. 

3.2.   Взаимодействие с общините: при преместване на ученици  до 16 годишна възраст 

–уведомяване и прилагане на санкции на родители, които не осигуряват присъствието 

на децата си в училище /при  необходимост/.  

3.3.   Съвместна дейност с МКБППМНП чрез УКБПП. 

3.4.   Съвместни дейности с ЦОП, град Свищов. 

3.5.  Мотивиране за ефективен труд в училище, чрез популяризиране на успехите и 

постиженията на учениците и учителите от ПДТГ. 

3.6.  Поддържане на организационна култура, утвърждаваща позитивни нагласи за 

принадлежност към училищната организация. 

 

По специфична цел 4: Прилагане  на механизъм за контрол на редовното и точното 

отразяване/нанасяне на отсъствията на учениците в училищната документация 

 

4.1. Ежемесечен контрол от ЗДУД за редовното и точното отразяване/нанасяне на 

отсъствията на учениците в училищната документация. 

 

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия персонал в ПДТГ за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

      ДИРЕКТОР:  п  

                 /Р. Иванова/ 

 


