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Сериозен проблем за Обрщватешштв ни система са броят на тъствит на учениците.иекоректнато им отразяване в училищната дпкуменгацин и бааиивт темп на камшик:иа предшевременно напусналите у-тилитас ученици от задължителната училищнавъзраст.
Създаването на условия за редовното присъствие в училище ». активната работано време на учнбиия час са важни за Бъдещето на всеки ученик. Те са гаранция нанеговия успех, залог за ,по-добра квалификация и имолеми възможности зареализация. условие за повишаване качеството на образованието. Важна роли в товаотношение имл учштището, което трабва да подхожда комплексно „ същевременноиндивидуално за всеки конкретен случаи на ученик, застрашен от отпадане или веченапуснал училище.

Прештриенаието на адекватни и ефективни мерки от педагогическите екипизлиамаливане броя на отеъствндта и броя на преждевременна напусналите училищеученннн следва да се основават на задълбочен анализ на причините. пораждащи тезиаапеиив. на оиенкд на ефикасността на сьществувашите мерки и училищната политика.
Предлаганата програма е основата на разбирането. че главна ценност в образователнатаситна е летец) (учвннкьт).
На основата на тщентнфинираните проблемна програмата са представени конкретнимерки за реализирам на определените дейности.
вада-тите нв ироераматв п:
1. да очертае дейност по формулираните мерки.
2. да представи план за девствие.

|. Мерки
1. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствиата на учениимте и рискаот преждевременно напускане на училище.

Оти: кл. ръководители
2. Механизъм за идентификация на учениците в риск отпадане.

Отг.: ки ръководители
: Разработване и ариллтапе на мерки за номшвоне на отсъстват-та на учениците.

От: кл. ръководители. учители
4.Меркива подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми наученическо самоуправление.

Огг. ученически съвет
5. Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителските общности.

Огг : кл. ръководители и ронитоли



п. Мерки за подкрепа на учениците в риск от страна на представители на местната
власт. гражданския сектор и работодателските организации.

От л. ръководители

7. Разработване на механизъм за контрол на редовното а точното отрааиааиаианаояис
на отсъстаилта на учениците а унштишнатадокумснтация.

еп.:директор,кл.ръкоаодители

н Механизъм за реитттетрация иа отпадналите от училището ученици.

сп.: кл. ръководители, учители
9 Работа а Меканизма за посецтаемо и безопасно училище.

Отг штъатасе-пто липс

||. Дцйиппи

еиицп |. ироучаапе и аналитирапе иа основните причини за отсъствия-п на

учениците и риска от преждевременно напускане на училище.

. иаетттифициране на деца а риск от отпадане (кл. ръководители. учители);

. Ролята на класпия ръководитсл (индивидуална работа с децата а риск);

- Гражлшюкв образование с приоритет на здравно образование и професионално
ориентиране;

. Ученическо самоуправление;

. Индивидуална работа с деца а риск (чшвпв за консушаиии);

дейност 2. Механизъм за идентификация на учениците . риск от отпадане
. Класните ръководители а началото на учебната година. след проучване, изгшят

индивидуална оценка за всеки ученик в риск. Резултатите от оценката на
ситуацията на учениците под формата на доклад се предават на директора.

Срок: 30.10.2022г.
Отгт: кл. Ръководител

. Създаване на регистър за децата а риск в училището (информацията в този
регистър може да се получи от друго училище. когато детето се премества по

спужсбенпьт).

Срок: постоянен
от кл. Ръководител

- Формиране на екипи според идентифицираните погребват на децата а риск да
отпаднат от училище [В екипа може ша се включи представители на хищните
ръководители и друти учители. на укпппу. на родителите. на учениците.)

- за цена и риск да отпаднат от училище норми трудности :учгиетв
Оти: кл. рькоаодитетитучитепи. родителиученини



, за деца в ристт да отпаднат от училище поради подтици-ки „роднини
От: ттл. ръководители

» зидепа а риск да отпадни от училище порадишцишшп-иканшичккипробата
Отт. кл. ръководители. родители

. Идентифициранс па причините/Филори, коию окщввт силно алпинис върхумпасиието от училище.

[идиоти] ктщмичевки „Итати
. Лошата иаиестао на истината на определени социални слоеве посшвя сериознипрепятствия пред пбразованигю па деплта и младежите от ти групи;
. Ниските дахлди не позволяват на миото семейства да поиритт разходите насвоите деца за образование (ти уиеопиди. тетрадки, дрехи, храна) и се посочватот роди-пелин като главна причина за отпадане;
. Бедноепа нв цмейстю е съществени причина за отплдаието от училище:
. 01 други прана, детето. което не поищава училище, е ценно и като трудовресурси често подпоивтл формирането на семейни)! бюджп или участва вдопакиноиати работа. Основната им таетост е свързана със:

-събиранпо на вторични суровини или раоота в строителството;
деца коию право.. на само семейсгво чрез грижа за някои от своице брнтя. сестри.пь-възрвтн човек или в домашното стопанство.

Общщаталмитг Иви-шии за етпадцнв пт щшшшв
. татруднеииата при усвояване на учебния мперндл;
. слпб шпсрес към учебния процес и произтичащото пт петв нежелание да сепосещава училище;
. наличие на конфликти отношения със еъучснини.

Етапи/ятата сщдп иа дететолиана съществена Шилинг
. ранното всгьпше в брак;
. лош жизнен стандарт и битови условия. безработица и др.;
! влиянието на семсйтото (отглеждане на деца ! непълни семейства .нискообршоввшно радиипте на родителите. безштшшрно ропитетстас „ др.)

Поаиаввието на ти специфични гледни точки. които често изпсждат проблеми отвъдсобствената оповорисот за нетовстто причините и съществуване. с важнапредпоставка зп ефективната превенция и отрвпп-тавапе на отппданетс отучштпите.Роитт-телптедипеспирвт върху трудната икономически ситуации насемеистаип. бедност и невъзможността да се посрептртат разходите. свързшш собршоввнит на детето.



дейност . Рцр-Ботв-пе и ирштагаие на мерки за намали. т.е на отом-темпа на
учениците.

и, Преосмисляиеи штцииреие иа рнбптцт- : родителите:

3.2, Препръшпипо на училището .мит, е което всико пт има място те на.

Алтернативи на традиционната роднинска среща;
Възможност на признаеи собствените си грешки и желанието за промяна;
Умението да кажем. че имаме нужда от тяхната помощ:
Родителите „ патньпри и хора е идеи;

Раопреценението на отговпрнпсти и ангажиненти.

Включване на учениците в занимания по интереси и нзеьикласни ценности;
Организиране на различни училищни инициативи;

Учат: и общински и области съставния »: олимпиади;
Провеждане на консултации;

гарантирансто на личната саобода и дпстпйнсгвото на цената;
Възможност за участие а училищния ятинот като партньори;
Възможност за чести срещи с представители на иаптотчни институции, външни
на училището.

зв. Преаенииа " ооеапаиата от училище и ринит напускане на сатмита
Индивидуална рабога от страна на учши. класни ръкааощпели, психолог със
застрашените от отпадане ученици;
Засилване обучението по тражданско и здравно образование чрю беседи. срещи
и интерактипии дейности.
Активизиране на ученическите самоуправление чрез включване на повече
ученини а проекти на училището;
Активна робота на укпппу с проблемните цена с цел приобщаване кьм
училищния живот;
Стринтно отбелязване на отсъстващите ученини и системни текущи проверки от
страна на ръководството на училището;
Саоеврсненно информиране ие родителите за отсъпвигпа и успеха на
учониците;
Съвместни лейипсти (: училищните нлтятелсгва за преодоляване нд проблем
с Отиди: на ученици от училище;
Съвместна работа с МКБППМН. ДПС, отдел „закрила на пиеш". ДПС при РУ:
Популяризиране на добрите постижения на учениците на училищни празници и
извъншдсии мероприятия;
Организиране на изтънпласни дейност и занимания по интереси.



деним-т 4.Меркизи лодкреие на учениците в риск от напускане чрез различт
фирми и ученическо сямоупрплшие.
в ПГМКР"Свсги Никола" функционира ученически съвет, който се основава на
принципа на самоуправлението.

Стиоупраалеиието в училище:
- като в защита на правата и личност на ученика. така и за спазване на неговите
задължения:

- с цел осъществяване на връзка меищу ученическия съвет и общесгвеносггв:

- та равноправно участие на ученици. родители и учители при решаването на проблеми:
- за спазването на етиката между ученици и учители;
- се основава аа лрозраниост в рвбоптв на ученическия същ.
Обект на дейност на ученическия съвет са:

- учебновьопитателнинт процес;
, организиране и активизиране на живота на учениците в училище.
- познаване и спазване на правата и задълженията на учениците;
- опазване на унилицнтпто имущество.
еси и тддд р 95

» с щлостнвт-а учебнмъзпитнтелна работа да се съдейства за придобиване на
интелектуални умения. социална култура и гражданска антажираиост, необходими за
пълноценен живот на учениците в лостовниа променящите се обществени оптоцтснии.

- да се създадат предпоставки за личностна мотивации и ангажираност на учениците за
съзнателно и активно участие в учебно-възпитателни процес, в училищните „
извънучнлиишите дейности и меропритгия;
- да се работи целенасочено за формиране у учениците на трллотанска сьзиание и

социално поведение;
- да се създадат подходящи условна н предпоставки за прилагане и развитие на
различни форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез училищнна
ученически съвет, увеничестоате сьасти пп шепве и формираните във връзка с
изпълнение на ионкрспти дейност комисии.
Мерки

. Организиране на бщари:

. Изготвяне на презентации;
- Участие в меропривтипа на училищно ниво. занимания лп интсрсси,

извънклпдни ценности.



Д.ейдогг 5. Мерки .. попиреи. ... учеииците . ри... . учители ... родителеиичеобшити.
Ризо... с .ециунеиици и семеиештв им преди вьзииКШе и. проблеми и
рискове;

Индивидуалив работа . всякапт . риск .. отпвдне от училище;
По.ии..в.ае чувствителната на родителите ...и иуждип .. доц... и роли.-,и... умения .. тяхното посрещане;

За......щие .. родителите . правилника на училището и вщмпжнпстше. които
то д... .. обучение и възпитание и. децата;
Съгласуьдие на дейностите с ОЗД. МКБППМН. ДПС:

м.вери.лио ппдпцмагане и. нуждаещи се семеиств... безплатно ооигуривеие.. дрехи и учебници и/или учсбни помагала и пособия:

еоипурвше и. индивидуални часове .. консултвшв .. подпоматнс.. июстдващитслвш:
Санкциониращи иервиеопираие н. еоиивлиите помен... .ко дето не
ловец.... редовно училище:
Специализирвв. и.д..огичео... подкрепа :. изоотввшдше и звп-рашеии ..
отпадвие.
Използване на целодиеви. форм. на обучение:
Осигурямие и. срслггм за приобщаване и. мост....дите и :.етрвшии.. от.....ие към извънкласни: форми .. училищен живот;
Риввитие .. разбирането и. дето .. постпне ц. пееш/шип тюрност :.собственото му поведение,

Подкрепа па ми.../учениците .. направи иифориирш избор .. тите
поогвпии и отношение към ст.:
Ривитие на умения .. взаимопомощ .. приемане и. различията.

Дейипп .. Мерки :. подкрепя и. учениците . риек .п пр.и. и. прани-Шели и.местни м.п. грнждяпскип сектор и рябв-юддтелскт прпиипиии.
н. ниво училище се извършва и.дивидушв работа е дето . риск;
Ако пешиеиио от предприетите о. училище.. мерки, дпето прод-ьгшвв да
бъде . риск .. отпшие. се изттвл „...... даклад/увгдомителип и...... до
АЗЛ .. извършената ррботв с детето и истината овиеисгво;
АЗД предприема необходимите мерки .. ....рила след проучване „ изготвяне на
пл.... .. действие.

.Нвдочвеие нв доц. . риоие. решение и. педагогически. съвет при гпмкр „Свет
Никол.--

. Свииционирш и. родителиге по зпуо.



дейност 7. Мппшпьм за контрол на редовното и точното прилика/минни:ие
отк-ъе-твиитв : учениците . училищната докумет-пии.
Цш:Ннпощип механизъм е разработен о цел превеннил на отеьстаията на
учениците.

Зщачя: Оеъптеотвнване на кпитрол аа редовното и точното нанасяне/отразяване на
ипъствипн на учениците . училищната документации.
Оггпворшши: класен ръководител, учители, дирстр
дейности. разпределени, както следва:

1 Учител.

- в началото на учебния чае отрадлва в дневника на ннвев номерата на такъенелите и
отсъстващш ученици:
- Ефективно провеждане на консултации по учебни предмети и допълнителнизанимания с деца и ученици;
- Своеаременио инфпрмира класните ръководители на наличие на ученици е допуснатигоним брои извиненн и иеизвинвни отсъствия но съотвептии учебен предмет
:. Киши ръководител.

. вписва стриктно броя извинши и неитвимеии отстои на учениците в дневника на
класа:

- При установяване иа годин брои иеиавинени птсъствия своевременноинформира родителите за тсъсгвиятв и успеха на учениците;
- Ежсмссечнп подава справка за отсъотвитта на учениците;
- Изготшт доклад до директора на училището относно ученици. предложени та налагане
на иакщанне съгласно зпуо.

з. директор.
, Разглежда подадените доклш относно ученици, предложени за накаванне и ти
резтопнра до председатели на укпппу;
» Следи за редовното винеаане на птииш на учениците в дневника на има:
» Иавърщва периодични проверки по време на учебен нас относно евответствне междуброя на птеьсгвшципученици и броя на вписаните птсъсгвия в дневиип на ктаса;
- Свиш ааоедаине на укпппу с цел нзелушване на ученици, предложени за налаганена наказание;
- Писмено уведомява дпс та предстоящи наказания на ученици;
- Извършва ежемееенен контрол върху итпълнението на задълженията на
педашгическите екипи за непрекъснат контант и информиране на родителите на
развитието на детето/ученика и оте-ветаитта му.
дениоет в. Механизъм на реинтегрвцин на отпадналите от училището ученици

. Идентифициране на отпаднали ученици:



Мотиаиране на ошаднштнте за продължаване на обрювщипо чрсз
информационни кампании;
Работа с отпаднали“ и техните семейства:

Преодоляване на социалните пречки пред реинкгршшш на отпадналите
ученини: закупуване на учебни подобни, материши и др
Дейности за напаневаие на пропуснати учебен материал, вкл. допълнителни
тапиманил. допълнителни часов: и др..
допълнителни занимания с децата и учениците. за които бътрскип езин не е
майчин език;
Създаване на адаптивни приемна среда в училище: същ.-ап: на индивидуатптн
учебни програми за навакепане на пропуснат знания и умения;
допълнително обучение на учители за работа с отпаднали ученици;
Въвеждане/реализираме на дейност за интеркултурно обраловани
генитетрания на отпаднали ученици в училище и припвтане на механизми за
превенция на повторно спадане:
Ортаниаиране на кампании на повишаване на осведоменост на родители
отноено пощите от това детето да пооеитапа училище:

Организиран: на срещи с родители и деца с цел раааеияаане необходимата от
завършена степен на обратоаамие:

Идентифициране на деца с изявени дарби, които да бъди мотивирани да
развиват спот ддрба чрез доиълиителии занимания;
Стимулиране чрез материална подкрепа на талантливите депа» чрез
предоставяне на материали и поообия, необходими на равнитне на дарбата на
деца от социално слаби семейсш.

плин зи двйствив

м двйности отговорник срокна
РЕД

Разработване и прилатаие но мерки за кл. ръководители. Потяиен
намаляване на отеьетвнята на учениците

учители. родители
2. Идеитифипиране на деца а риск от илаоен ръководител Поетолнен

отпадане
) Индивидуална работа от страна на учители,клвдни Постоянен

учители и илнони ръководители пъо ръководители
застршши 01 отпадане ученини (в



часовете :ш консутции)
4 Провеждане нв рнлтовори и класни ръководители Постоянениндивидуални консултации с ученици от

психологп и класнил роководитеп
5. Екипна работа на учители по класове учители Постоянен
в етритепто отбелттвване на отеъетващите учите-ти, Постояненученици. иореи-пто подаване в

. ]системата н системни текущи проверки ““от“" (“теми
от страна на ръководството на
училището

7 Организиране участието нв учениците в учители Постояненизвънучилипши дейногги и итвънклаони
клубове по интереси

в Своевреиенно информирлие иа тотвсни щкпводители Постояненродителите на отеъствилтв и успеха на
учениците чрез електрониил дневнии

9. Звоштввно обученипо по трвищштско и нлвени ръководители Ежемссвнноздравно оорвнование чрп беседи. срещи
и интеракгивии дейности

по. Сооеаременно уведомяване дсп. отдел класни ръководители. Ежемесенио„з ила но лист“, ониаЩ ”И
директоралминип-рвттид на ученици, попуснвлн

повече от 5 неизвинепи отсъствия
1 т. Провеждане на родителски срещи директоркласнн По график

ръководители
12. Популяризиране на добрите постижения директор По графикна учениците в сайта и ФВ страницата на

училището
13. Антивизиране на ученическото комисия по Постояненсамоуправление чрез включване на разработван: иповече ученици в прост нн училището реализиране на проекти
и. Апивин работа но укпппу с УКПППУ, Постояненпроблемните деца е цел приобщаване

кам училищни. живот съвместно с
мжвппмн , дсп, отдела „Закрит: на
детето", дпс при 1>у

класни ръковадтли


