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I.ВЪВЕДЕНИЕ.

В последните години демографския срив и икономическата криза водят към
намаляване броя на учениците. Все повече родители са притиснати от безпаричието и
тръгват да търсят препитание в други страни, оставяйки децата си на своите роднини -
бабите и дядовците. Това е важна предпоставка учениците, останали без родителски
контрол, да не посещават редовно учебните занятия. Голяма част от родителите, които
са в България не участват активно в училищния живот и не присъстват на родителски
срещи.

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните
политики по превенция на ранното напускане на образователната система.

Водещи стратегически документи при изготвяне на Програма за превенция на
ранното напускане на училище в ОУ „Акад. Даки Йорданов”, гр. Омуртаг са:

- Закон за предучилищното и училищното образование;
- Стратегия за намалявяне дела на преждевременно напусналите

образователната система / 2013 – 2020 г. /
- Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността / 2014 –

2020г. /

II.ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ.

Причините за отпадане от училище са многообразни и не се проявяват
изолирано, а въздействат съвкупно.Това определя необходимостта да се подхожда
комплексно и същевременно да се действа индивидуално към конкретния случай на
всяко дете, застрашено от отпадане. Причините за преждевременното напускане на
училище могат да бъдат класифицирани в няколко основни категории:

1. Социалноикономически причини.
2. Етнокултурни причини.
3. Образователни причини.



4. Институционални причини.
5. Психологически причини.
- Социалноикономически причини: ниски доходи, лошо качество на живот на

определени социални слоеве, занижен родителски контрол върху цялостното развитие
на ученика, трудова миграция на родителитев чужбина и оставяне на грижите на баби и
дядовци, заставяне на отделни ученицида гледат по-малките си братя/сестри;

- Образователни причини: слаб интерес към учебния процес и произтичащото
от него нежелание да се посещава училище, затруднения при усвояването на учебния
материал, наличие на конфликтни отношения със съученици  и др. ;

- Етнокултурни причини:  недостатъчна образованост на родителите и
неприемане на образованието като ценност ;

- Психологически причини: неувереност в себе си, чувство за неуспех,
отчуждение от натрупания училищен опит и др.

- Институционални причини: като такива могат да се квалифицират
недостатъчно координираният подход между различните служби и специалисти на
национално, регионално, местно и училищно ниво за справяне с преждевременното
напускане на училище и др.;

III.ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
Програмата цели създаване на ефективен механизъм за намаляване броя на

безпричинните отсъствия и отпадането от училище, повишаване на успеха,
активизиране участието на родителите в училищния живот и в училищните структури
на управление.

Това може да бъде постигнато чрез следните основни цели:

1. Анализ на причините за ранно напускане на училище.
2. Изграждане на умения за живот у децата, чрез изпълняване на тяхното право и

задължение - посещение на училище.
3.Социална подкрепа на децата и семействата, чрез включването им в живота на

училището (празници, тържества,спортни дейности).
4. Стимулиране на интеграцията в местната училищна общност на деца от

различните етноси.
5. Развитие на творческите заложби на учениците.

IV. ЦЕЛЕВА ГРУПА.
Целевата група обхваща: деца застрашени от отпадане,родители на тези ученици и
учители от училището.

V. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАГРАМАТА.

Глобален проблем: Превенция за отпадането на ученици от училище.

1. Организиране на мобилна група от класни ръководителии учители  с цел
обхождане на адреси, на ученици, които отсъстват от училище без уважителни
причини. Запознаване с проблемите и социалния статус на семействата.

Срок: през годината
Отг.: класни ръководители,

учители, учители в ЦДО

2. Поддържане на постоянна връзка между директор, класни ръководители,
учители в ЦДО и родители за задържане на учениците в училище.

Срок: през годината
Отг.: класни ръководители,

учители, учители в ЦДО



3. Осъществяване на индивидуална работа със застрашените от напускане
ученици от класни ръководители, учители и учители в ЦДО.

Срок: през годината
Отг.: класни ръководители,

учители, учители в ЦДО
4. В края на всеки месец представяне на писмени доклади от класните

ръководители до директора, в които се посочват учениците, допуснали повече от пет
неизвинени отсъствия.

Срок: през годината
Отг.: класните ръководители

5. Информиране и търсене на съдействие от Дирекция „ Социално подпомагане”,
отдел „ Закрила на детето” при чести отсъствия на ученици от училище.

Срок: постоянен
Отг.: класните ръководители,

зам. директор

6. Включване на застрашените от напускане деца в групи по проекта „ Твоят
час” и в други извънкласни дейности /спортни състезания, турнири, конкурси и др./

Срок: през годината
Отг.: класни ръководители,

ръководители на групи по
проекти, на спортни
секции

7. Включване на ученици в риск от напускане и техните родители в училищни
инициативи, събития, празници.

Срок: през годината
Отг.: класни ръководители,

отговорници за училищни
празници

8. Организиране на благотворителни акции за подпомагане на социално- слаби
ученици с дрехи, обувки и учебни помагала.

Срок: м.ХII 2017 г., м. III 2018 г.
Отг.: класни ръководители,

учители в ЦДО

9. Поощряване на застрашените от напускане учениците, допуснали минимален
брой извинени и неизвинени отсъствия и повишили успеха си чрез морални стимули и
награди / грамота за напредък, поздравителен адрес до родителите/.

Срок: през годината
Отг.: класни ръководители

10. Популяризиране на резултатите от дейностите на фейсбук-страницата на
училището.

Срок: през годината
Отг.: класни ръководители

учители в ЦДО

Настоящата програма е приета на педагогически съвет протокол №14 от
12.09.2017 година.


