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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните 

политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса 

от мерки на правителството в областта на образованието и социално - икономическото 

развитие. Водещ документ при разработването на училищното програма на Основно 

училище „Христо Ботев“, гр. Алфатар за превенция на ранното напускане на 

образователната система е Стратегическа рамка за развитие на образованието, 

обучението и ученето в Република България( 2021 – 2030). 

Цялостната политика за приобщаване е насочена към създаване на условия за 

подкрепа на индивидуалността на всяко дете/ученик чрез премахване на пречките пред 

ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците 

във всички аспекти на живота. 

През следващите години е необходимо политиките за качествено приобщаващо 

образование да бъдат трайно продължавани и надграждани. Особено внимание ще бъде 

обърнато на пълноценното включване и приобщаване в образователния процес на 

децата/учениците със специални образователни потребности, от уязвимите групи, 

включително роми и на търсещи и/или получили международна закрила мигранти. Ще се 

акцентира на индивидуалния подход на преподаване и учене, отчитащи индивидуалния 

напредък на всяко дете/ ученик. 

Преждевременното напускане на училището е дефинирано като сложно явление, 

което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и 

благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните 

общности и върху цялостното социално икономическо развитие на една страна в 

средносрочен и дългосрочен план. Превенцията и преодоляването на проблема изисква 

интегрирана политика и ангажираност на всички институции, свързани с образованието 

и с личностното и професионално развитие на децата и младите хора в България. 

Преминаването на обучение в електронна среда доведе до намаляване ангажираността на 

учениците към учебния процес. Училищното ръководство със съдействието на МОН 

осигури достатъчно устройства за обучение в ОРЕС. Училищният психолог, ресурсните 

учители, училищният медиатор осигуряваха на учениците със СОП материали и 

провеждаха обучение на терен. Един от факторите за преждевременно напускане на 



образователната система наложи въвеждането на Механизъм на обхват на учениците и 

задържането им в училище. 

 
Настоящата програма представя: 

 SWOT анализ – определяне на рисковите групи ученици, застрашени от отпадане 

в Основно училище „Христо Ботев“, гр. Алфатар и прилагане на мерки, свързани 

с превенцията за преодоляване на риска за ранното отпадане от училище; 

 Дефиниране на дейностите, насочени към идентифицираните рискови групи от 

ученици, предлагащи промяна в нагласите с цел повишаване мотивацията на 

учениците за учене, чрез предлагане на качествено образование за всички – 

прилагане интерактивни методи на преподаване, повишаване квалификацията на 

учителите, създаване на съвременна образователна среда, включване на 

учениците в клубове по интереси, групи за ЦОУД, реализиране на дейности по 

различни проекти и национални програми и др. 

 Обмен на добри практики между заинтересованите страни; 

 Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация 

за движението на учениците. 

Настоящата Програма категоризира изброените стратегически нормативни 

документи в три основни направления: 

1. Превенция за преждевременно напускане на учениците от Основно училище 

„Христо Ботев“, гр. Алфатар – анализ на причините, водещи до отпадане от 

училище и напускане на образователната система, идентифициране на рисковите 

фактори за преждевременно напускане на училище с оглед ограничаване на 

последиците от тях, разписани политики и мерки за преодоляването на рисковите 

фактори от отпадане; 

2. Интервенция срещу преждевременното напускане на училище чрез: 

повишаване участието и ангажираността на родителите; кариерно ориентиране и 

консултиране. 

3. Политики за компенсиране на ефекта от преждевременно напускане на 

училище: създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната 

система на преждевременно напусналите я; завръщане на преждевременно 

напусналите училище към формалната система на образование; създаване на 

възможности за самостоятелно учене с цел признаване на резултати; кариерното 

ориентиране и консултиране съдействат за информиран избор на образователен и 



професионален път от семейството и детето, засилват мотивацията за оставане в 

училище и придобиване на образователна степен. 

Причини за отпадане от училище 
 

 1. Социално - икономически причини: грижа за други членове от семейството, нисък 

образователен статус на родителите; липса на пример в рода и семейството за успешна 

житейска                     реализация, ниски/липсващи доходи; 

       2. Образователни причини: затруднения при усвояване на учебния материал, 

недостатъчен интерес към учебния процес и произтичащото от него нежелание за редовно 

посещение на училище, наличие на конфликтни отношения със съученици; 

       3. Етнокултурни причини: по- ниска ценност на образованието в семейството, роля на 

момичетата в семействата, ранните бракове не са характерни за с. Бистра и Алеково/има 

инцидентни такива/, лош жизнен стандарт и битови условия, безработица и др.; 

       4. Психологични причини: неувереност в собствените сили и нежелание да се положат 

усилия в овладяването на знания. 

       5. Институционални причини: недостатъчно координиран подход между различните 

служби и специалисти за справянето на преждевременното напускане на          училище. 

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО 

 
Основно училище „Христо Ботев“ е единственото училище на територията на 

община Алфатар-средищно. В началото на учебната 2022/2023 година броят на 

учениците е 100, разпределени в 7 самостоятелни паралелки, от които 5 са маломерни. 

Едната от тях е с брой деца под 10 и съществува самостоятелно с разрешение на МОН. 

Сформирани са и функционират 5 групи за ЦОУД- 3 в 1 – 4 клас и 2 в 5 – 7 клас. Две от 

групите в начален етап са самостоятелни, а останалите 3 са смесени. 

Няма ученици отпаднали от училище, но има рискови групи ученици, които са 

застрашени от отпадане. Има семейства, които заминават за чужбина с удостоверения за 

преместване, но и такива, за които нямаме информация за продължаване на 

образованието. След завършване на основен етап на образование по- голяма част от 

момичетата не продължават образованието си. Малка част от момчетата се ангажират с 

работа в семейството и също не продължават образованието си. Родителите на тези 

ученици не виждат реализация на децата в бъдеща професия, което създава 

неангажираност към по-висок образователен ценз. В училището се обучават и ученици, 

които са настанени за период от 6 месеца в Кризисен център – гр. Алфатар. 



Училището разполага с добра материална база, с педагогически специалисти, 

училищен психолог, ресурсен учител, образователен медиатор и помощник на учителя, 

които полагат усилия учениците да бъдат задържани в училището и да преодоляват 

трудностите в обучението. 

Направените заявки по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“ за таблети и преносими компютри за 

ОРЕС, са факт . Чрез реализирането на дейностите по НП - ИКТ, ЗП по компютърно 

моделиране и информационни технологии , усилията на учителите ще са насочени  към 

повишаване дигиталните компетентности на учениците. 

С родители на и ученици, в риск от отпадане, педагогическият колектив работи с ЦОП 

отдел „Закрила на детето“ 

Целева група по настоящата програма са учениците от I – VII клас, които са 

застрашени от отпадане по различни причини. Включва всички ученици като обект на 

превенция. 

SWOT – Анализ 
 

 
Силни страни Слаби страни 

- Екип от млади и мотивирани 

учители, които търсят 

интерактивни форми и методи на 

работа, реализиране на проекти за 

ангажиране на учениците; 

-  Създадени условия за развитие на 

креативност, творчество и 

иновации; 

- Създадени условия за: 

приобщаващо 

образование, занимания 

по интереси, НП „Заедно в 

изкуствата и спорта“, ИКТ  

- Осигурена ЦОУД , безплатен обяд, 

плодове и зеленчуци, мляко и 

млечни продукти по схемите 

„Училищен плод“ и „Училищно 

мляко“; безплатна закуска за I – IV 

клас; 

- Висок процент на учениците, които 

не притежават функционална 

грамотност в областта на 

четенето, математиката и 

природните науки; 

- Незадоволително равнище на 

дигиталните умения на 

учениците; 

- Не се използва в достатъчна степен 

ролята на ученическото 

самоуправление за създаване на 

подкрепяща среда за ученици, 

застрашени от отпадане; 

- Превенция на отсъствията от 

училище; 

Възможности Заплахи 



- Ранно идентифициране на децата в 

риск 

- Обучение на педагогическия екип 

да идентифицира и решава 

образователните,   поведенческите 

и други проблеми, които поставят 

учениците в риск от отпадане от 

училище 

- Подкрепа и развитие на култура за 

иновации, креативност и споделяне 

на добри практики между 

учителите; 

- трудности да се прилага 

компетентностния подход; 

- Липса на грижа и отговорност от 

страна на родителите за 

образованието на децата им; 

- Липса на ефективни санкции за 

родителите; 

- Негативно влияние, неприятелска 

среда; 

- Миграционни процеси, смяна на 

местоживеенето 

 

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Обща цел: Осигуряване на съвременна образователна среда, която да гарантира 

единен подход при прилагането на ключови компетентности в сферата на формалното 

образование, неформалното обучение 

Подцели: 

 Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към 

образованието; 

 Повишаване уменията на родителите за грижа и подкрепа на децата и 

за взаимодействие с институциите; 

 Разширяване на общата и допълнителна подкрепа за формиране на 

положително отношение към образованието. 

 Участие на родителите – партньори и хора с идеи 

 

IV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
 

Мерки за реализиране на 

целите 

Отговорник за 

изпълнението 

Срок Индикатори 

Разработване и реализиране на 

мерки за проследяване на 

преместването на учениците 

Директор Ноември 2022 Бр. отсъствия, 

Бр. преместени 

ученици 

Готовност за преминаване на 

обучение в електронна среда – 

Класни 

ръководители 

 Постоянен Получена 

информация от 



техника, раздаване, 

електронна  платформа 

  кл. 

ръководители; 

бр. осигурени 

устройства 

Насърчаване на ценностно- 

ориентирано поведение и 

създаване на атмосфера в 

класната стая, 

благоприятстваща формиране 

на социални и граждански 

компетентности 

Педагогическите 

специалисти 

Постоянен Разработени 

правила на 

класа, 

проведени 

разговори в 

часа на класа 

Разработване на план за 

действие за ученик, допуснал 

голям брой отсъствия, 

застрашен от отпадане 

Класните 

ръководители 

При 

необходимост 

Брой 

разработени 

планове, 

проведени 

срещи с 

родители, 

изпратени 

сигнали до 

отдел „Закрила 

на детето“ 

Изготвяне на регистър за 

ученици, застрашени от 

отпадане и мерки за работа с 

тях 

Класните 

ръководители, 

ЕРП 

При 

необходимост 

Брой 

регистрирани 

ученици 

Контрол за редовно вписване на 

отсъствията на учениците в 

електронния дневник и 

подаване на данните за 

движение на учениците в 

НЕИСПУО 

  Брой проверки 

Разширяване на спектъра от 

дейности чрез включване на 

занимания по интереси, 

  Сформирани 

клубове – 

брой; 



насочени към развитието на 

личностни и междуличностни 

умения, както и на обхвата на 

участниците в заниманията по 

интереси, чрез провеждане на 

изяви на училищно и 

междуучилищно ниво 

(ученически театър, викторини, 

състезания) със съдействие и/ 

или участие и на родители; 

  Брой участия в 

изяви и 

мероприятия 

Прилагане на интерактивни 

методи и проектно обучение за 

мотивиране на учениците за 

активно участие в обучението в 

часовете за ЗП, ИУЧ, ФУЧ и 

групите за ЦОУД 

Педагогическите 

специалисти 

Постоянен  

Работа по Национални 

програми и проекти, чрез които 

се ангажират ученици в риск 

Директор През учебната 

година 

Сформирани 

групи по 

проекти и 

национални 

програми 

Актуализиране статуса на 

учениците в електронната 

платформа на Орак 

ЗДУД През учебната 

година 

 

Анализ на резултатите от 

обучението по отделните 

учебни предмети спрямо 

очакваните резултати- 

резултатите получени от 

входното и изходното ниво. 

Педагогическите 

специалисти 

През учебната 

година 

 

Седмица на откритите врати Педагогическите 

специалисти 

9 – 12 май 2023  

Създаване на съвременна 

образователна среда за 

Директор, 

Учители- 

През учебната 

година 

 



обучение на децата със СОП, 
индивидуални учебни планове 

специалисти   

Осъществяване на посещения от 

педагогическия персонал по 

домовете  на децата в риск 

 
Класни ръководители, 

психолог 

 През учебната  
година 

 

 


