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Приета на  педагогически съвет с Протокол №. 26 от 07.09.2017г. 

Утвърдена със Заповед № РД 10 / 8257-1759 от 08.09.2017г. 



 

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ:  

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици в Езикова гимназия 

„Иван Вазов“ – град Пловдив, е изработена в контекста на Стратегията за намаляване дела 

на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/, 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.   

Съгласно чл. 263, ал. 1, т. 8 от ЗПУО в Езикова гимназия „Иван Вазво“ – град 

Пловдив е разработена и програма за превенция на ранното напускане на  училище на 

ученици, която е приета от педагогическия съвет и е утвърдена със заповед на директора. 

Програмата се актуализира в началото на всяка учебна година в зависимост от реалното  

състоянието на проблема. 

  

ЦЕЛИ:   

НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ:  Дял на преждевременно напусналите образователната система 

под 11% до 2020 година.   

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:  Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и 

приобщаване в системата на училищното образование на децата и младежите като 

предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и 

участие в развитието на местните общности и страната.   

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:   

1. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище с 

оглед ограничаване на последиците от тях.   

2. Насърчаване включването в образованието на рискови групи и развиване на 

приобщаващото образование.   

3. Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за 

включване в образование и обучение.   

4. Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция и 

намаляване на преждевременното напускане на училище.  

 



Настоящата програма има  за  цел  да открие застрашените от  отпадане ученици  и  

да  подпомогне  тяхното  успешно  адаптиране  и  интегриране  в  учебната  и социална 

среда в класовете, като се осъществят дейности за повишаване на мотивацията и се 

отстранят пречките и трудностите пред тях за активно участие в живота на училищната 

общност.  

ДЕФИНИЦИЯ: Съгласно§ 1, т. 18 от  Допълнителните разпоредби към  ЗПУО по 

смисъла на закона под понятието "Отпадане от училище" се разбира  отписването от 

училище на ученик до 18-годишна възраст на основание чл. 173, ал. 2, т. 2 и 3 преди 

завършване на последен гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго училище.  

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА: 

В Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив, през последните пет години не са 

регистрирани случаи, които по смисъла на ЗПУО да отговарят на дефиницията „Отпадане 

от училище“. Преместването на ученици от гимназията е свързано със смяна на 

местожителството, заминаване на семействата в чужбина или продължаване на 

образованието в чуждестранни колежи с прием след 10-ти клас. 

ПРЕВЕНЦИЯ: Предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно 

напускане на училище, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват.  

 ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ: 

 Подобряване на достъпа до разнообразни извънкласни и извънучилищни 

дейности; 

 Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии  и 

електронизация на учебния процес; 

 Реализиране на политики за преодоляване обособяването по етническа 

принадлежност на децата и учениците в образователната институция; 

 Реализиране на политики за интегрирано обучение на деца и  ученици със 

специални образователни потребности (СОП), вкл. осигуряване на достъпна 

архитектурна среда. 

 

I. Повишаване интереса на учениците към учебния процес и подобряване на 

микроклимата в училище 

Конкретни мерки Отговорни лица Срок Финансиране Индикатори за успех 

1.Повишаване на 

квалификацията на 

преподавателите в посока 

Директор, 

Комисия по 

квалификационна

Постоянен 

за учебната 

2017/2018 

От бюджета на 

гимназията 

Брой преподаватели, 

повишили 

квалификацията си 



използване на съвременните 

образователни технологии за 

повишаване интереса на 

учениците към 

образователния процес 

та дейност 

2.Извършване на анализ на 

риска от отпадане на 

ученици в гимназията въз 

основа на проучване на 

данните за отпадане на 

ученици и причините за 

явлението в национален 

мащаб 

ЗДУД 

Педагогически 

съветник 

Главни учители 

Октомври 

2017г. 

Не е 

необходимо 

финансиране 

Предприети мерки за 

управление на риска 

3. Изграждане на нова wi-fi 

мрежа, като средство за 

разширяване на достъпа до 

информация 

Директор, 

ЗДАСД  

Септември 

2017г. 

Средства от 

бюджета на 

училището 

Осигурен свободен 

достъп до интернет в 

училище 

4.Ефективно използване на 

материалната база на 

училището /интерактивни 

дъски, мултимедии и др./ за 

прилагането на ИКТ в 

образователния процес 

ЗДУД,  

председатели на 

МО, 

старши учители 

Постоянен 

за учебната 

2017/2018 

Не е 

необходимо 

финансиране 

Брой проведени 

уроци с помощта на 

ИКТ 

5. Създаване на оптимални 

условия за интерактивно 

учене чрез обучение за 

прилагане и прилагане на 

облачните технологии в 

образователния процес.  

ЗДУД, Комисия 

по 

квалификационна 

дейност 

Постоянен От бюджета на 

училището; 

средства от 

национални 

програми 

Брой обучени 

специалисти 

6.Повишаване на 

психологическите знания на 

учителите за разпознаване на 

проблема с отпадането на 

учениците 

Директор,  

главни учители,  

педагогически 

съветник 

 

Ноември 

2017г. 

Средства от 

програма „ 

Квалификация 

на педагогиче-

ските кадри” 

Брой на 

преподавателите, 

повишили знанията 

си 

7.Ефективно управление на 

процесите в паралелките, 

провеждане на консултации 

и своевременни интервенции 

при поведение, изискващо 

намеса 

ЗДУД, 

педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

Постоянен 

за учебната 

2017/2018 

Не е нужно 

финансиране 

Брой проведени 

консултации и 

интервенции 

6. Предоставяне на обща 

подкрепа за личностно 

развитие на ученици в риск 

от отпадане. 

ЗДУД, класни 

ръководители; 

УКЕКПОДПЛР 

Постоянен Не е 

необходимо 

допълнително 

финансиране 

Предприети мерки 

7.Подпомагане на 

изоставащи ученици за 

Класни 

ръководители, 

Постоянен 

за учебната 

Не е нужно 

финансиране 
Брой на 

предприетите мерки 



преодоляване на 

обучителните затруднения 

учители 

 

2017/2018 

8.Развитие на 

сътрудничеството между 

педагогическия колектив, 

ученическия парламент и 

училищното настоятелство 

за превенция от отпадане на 

ученици 

Директор, главни 

учители,  

ученически 

парламент и  

училищно 

настоятелство 

Постоянен 

срок за 2017/ 

2018г. 

Не е нужно 

финансиране 

Постигнато 

сътрудничество в 

решаването на 

проблема с 

отпадането от 

училище 

9. Активна работа на 

класните ръководители със 

застрашените  от отпадане 

деца и техните родители 

Класните 

ръководители 

Перманен-

тен срок 

Не е нужно 

финансиране 

Намаляване броя на 

застрашени от 

отпадналите ученици 

10.Създаване на регистър със 

застрашени от отпадане 

ученици  за осъществяване 

на превантивни действия 

Педагогически 

съветник и 

класни 

ръководители 

30.11.2017  Не е нужно 

финансиране 

Създаден регистър 

11.Отбелязване на  

училищни празници и 

активно включване на 

учениците в организацията и 

провеждането на събитията  

Директор, главни 

учители, комисия 

по празниците и 

педагогически 

съветник 

Перманен-

тен 

Не е нужно 

финансиране 

Брой на проведените 

събития с участие на 

учениците 

12. Подобряване на 

възможностите за обучение 

на деца със СОП с оглед 

интегрирането им в учебния 

процес и превенция на  риска 

от отпадане 

 

Класни 

ръководители и  

учители 

Октомври  

2017г. 

Не е нужно 

финансиране 

Изработени 

индивидуални 

програми за деца със 

СОП 

13. Осигуряване на 

специалисти за ресурсно 

подпомагане на ученици със 

СОП 

Директор, 

УКЕКПОДПЛР 

Септември 

2017 и при 

необхо-

димост 

Делегиран 

бюджет 

Брой ученици с 

осигурено ресурсно 

подпомагане 

14. Обмен на добри практики  Главни 

учители,педа- 

гогически 

съветник, класни 

ръководители 

Април 

2018г. 

Не е нужно 

финансиране 

Споделен опит в 

обединенията 

15. Превантивна работа с 

ученици с голям брой 

отсъствия и родителите им. 

Комисия за 

превенция на 

отсъствията 

постоянен Не е нужно 

финансиране 

Намаляване на броя 

на отсъствията на 

учениците 

II. Развитие на извънкласните форми за участие на учениците по интереси 

като средство за превенция от отпадане 



Конкретни мерки Отговорни 

лица 

Срок Финансиране Индикатори за успех 

1.Създаване на клубове и 

ателиета  по интереси и 

включване в национални 

програми за развитие и 

финансиране на извънкласни 

форми 

Директор, 

ЗДУД,  

учители 

ръководи-

тели на 

клубове 

Септември-

октомври 

2017г. 

Национални 

програми 

Брой на обхванатите 

ученици в извънкласните 

форми по интереси 

2.Активна работа на 

чуждоезиковите театрални 

групи в гимназията и 

включване на застрашените 

от отпадане ученици в 

дейността им  

Ръководи-

телите на 

театрални 

групи 

Ноември 

2017г. 

Финасиране не 

е нужно 

Включане на ученици, 

застрашени от отпадане 

3.Включване на 

застрашените от отпадане 

ученици в спортните отбори 

на гимназията 

Ръководи-

телите на 

спортните 

отбори 

Октомври –

ноември 

2017г. 

Финансиране не 

е необходимо 

Включени повече 

ученици, застрашени от 

отпадане 

4.Изготвяне на план за 

спортните събития в 

гимназията и активното 

включване на застрашените 

от отпадане ученици в 

планираните мероприятия 

  

Учителите 

по физкул-

тура 

октомври  

2017г. 

 

Финансиране не 

е нужно 

Изготвен план за 

спортните събития, 

включени ученици, 

застрашени от отпадане 

 

  

    


