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     Настоящата програма е разработена на базата на Програмата за 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

в регион Пловдив, разработена е в съответствие с рамкови европейски и 

национални документи, определящи приоритети на развитие до 2021 

година. Съобразена е с цели в сферата на средното образование, 

определени на областно и национално ниво. Програмата е насочена към 

превенция на отпадането на ученици от училище и обхваща учебната 

2020/2021 година. 

    Тази програма е съобразена със спецификата на контингента ученици, 

които се обучават в ОУ „Отец Паисий“ и е ориентирана към прилагане на 

методи, стратегии и политики за превенция на риска от отпадане на ученици 

от училище през учебната 2020/2021 година.  

      Проследявайки динамиката на проблема „риск от отпадане“ през 

последните години в училище можем да идентифицираме следните рискови 

фактори: 

       1. Продължително отсъствие от училище /извинени и неизвинени 

отсъствия/. 

        Ниският родителски капацитет, неосъзнатата потребност от образование 

и неумението на родителя да мотивира детето си за учене са сред основните 

причини за отсъствие от училище. 

        2. Проблемната семейна среда е друг рисков фактор, който рефлектира 

върху цялостното поведение на ученика и  отношението му към всичко, 

което се случва в училище. Отсъствието на родителите от страната и 

поверяването на грижите за детето на родственици, които не могат да 

отреагират адекватно на неговите нужди и не умеят да осъществяват контрол 

върху посещаемостта на заниманията, поставя училището в ролята на 

единствен фактор при решаването на всички проблеми, касаещи обучението 

и възпитанието на тези ученици. Ето защо е необходимо прилагането на 

форми, методи и стратегии на работа в училищна среда за повишаването на 

мотивацията за учене на основата на анализ на индивидуалните нужди и 

дефицити на учениците. Следва да се търси помощта на институциите, 

имащи отношение към проблема /ДПС, Община Асеновград, МКБППМН, 

ЦОП, ДСГ – отдел „ Закрила на детето“, РПУ/. 



3. Трудната адаптация към изискванията в училище твърде често се очертава 

като рисков фактор, който рефлектира върху степента на усвояване на 

учебния материал. Тук следва да се обърне внимание върху тези форми и 

методи на работа, които правят училището привлекателно, дават 

възможност за индивидуална изява и участие на децата в училищния живот.  

4. Пропуските в усвояването на учебното съдържание и трудностите при 

преодоляване на дефицитите на част от учениците също ги поставя в риск от 

отпадане. Ето защо следва да се задействат всички механизми и подходи, 

осигуряващи усвояване на ДОС по предметите от учебния план на 

училището. Следва да се обърне особено внимание на учениците, с майчин 

език, различен от българския; децата със СОП. 

 

Силни страни: 

- Възможности, предоставени от училището за 100% обхват на 

учениците в целодневно обучение 

- Квалифицирани учители и разработване на добра система за 

повишаване на педагогическата компетентност на кадрите 

- Владеене на адекватни методики за преодоляване на дефицитите и за 

повишаване на мотивацията за учене 

- Създадени възможности за участие на учениците в извънкласни 

дейности: спортни секции, художествено ателие, вокални групи 

- Добра материална база /наличие на библиотека, компютърни зали и 

два физкултурни салона/ 

 

 

 

 

 

 

             

    

 



        Акценти в работата през настоящата учебна година: 

 

- Повишаване ефективността на взаимодействието с родителите и с 

извънучилищните органи и организации, имащи отношение към 

проблема „риск от отпадане“ 

 

Визия: 

- Учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности 

- Да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят 

и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в 

демократично гражданско общество 

- Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията 

и потребностите на учениците 

- Предлагане на подходящи форми на обучение в условия на пандемия, 

произтичащи от индивидуалните нужди на учениците 

- Съчетаване на класно-урочни, извънурочни и извънкласни форми на 

обучение и възпитание с деца, които са в неравностойно социално 

положение, със специални образователни потребности, с различна 

етническа принадлежност 

- Уютна и функционална образователна среда с акцент върху 

недопускане на агресия и тормоз сред децата 

- Стимулиране  интереса на учениците към учебния процес чрез 

възможностите на електронното обучение 

     

            Нашите принципи: 

- Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до 

образование 

- Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които 

образованието дава 



- В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на 

раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, 

вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус 

- Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а 

не на проблеми 

- Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид 

неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да 

участва активно в образователния процес 

- Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в 

училище чрез предметите от ЗП, факултативни и избираеми учебни 

часове, за да могат децата и родителите на всички ученици да видят 

своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред 

всички деца и родители 

 

 

Цели на програмата: 

- Разработване и реализиране на политики и стратегии, гарантиращи 

успешното завършване на основно образование и мотивиращи 

учениците за продължаване на образованието в по-горна степен 

- Координиране на дейностите в училище с извънучилищни органи и 

организации, имащи отношение към проблема „превенция на 

отпадането“ 

 

Очаквани резултати и индикатори за успех: 

- 100% обхват на учениците в училище през цялата учебна година 

- Намален брой неизвинени отсъствия / в сравнение с учебната 

2019/2020 година/ 

- Недопускане на прояви на тормоз и агресия сред децата 

- 100% ученици, продължили обучението си след 7 клас 

- Повишена успеваемост /в сравнение с 2019/2020 година/ 

- 100% ученици,успешно завършили учебната година 



 

 

 


