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ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

В 88. СУ „ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ” 

 
 

 

I. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 
Преждевременното напускане на училище е комплексно социално и 

психологическо явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуални човешки 

съдби. Преодоляването на проблема изисква специфична интеграционна политика и 

ангажираност на сектори и институции, свързани както с образованието като цяло, така 

и с личностното и професионалното развитие на личността.  

Настоящата стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

училище е валидна до 2020 г. – създадена е в съответствие със „Стратегическата 

рамка на Национална програма за развитие на Република България: България` 

2020“, която разисква проблеми, отнасящи се до повишаването на жизнения 

стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение и създаването на 

условия за качествена заетост и социално включване ... 
Настоящата програма е на практика интегриран документ, обвързан с 

приоритетите на Европейския съюз, уточнени в Стратегията „Европа` 2020” и 

националните приоритети на България. Целта е дялът на преждевременно 

напусналите училище да бъде снижен под 10 на сто и да не надвишава 11% . 

Настоящата училища програма разширява, но и конкретизира съществуващи 

нормативни документи посредством три основни дейности: превенция, интервенция 

и компенсиране на преждевременното напускане на училище...  
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II. ПРОГРАМА 

II. 1. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
Програмата на 88.СУ „Димитър Попниколов” за превенция, интервенция и 

компенсиране на  преждевременното напускане на училище включва най-общо:   

- ИЗВЪНКЛАСНА РАБОТА: 

- - групи за занимания по интереси по училищна програма; 

-- включване на ученици в групи по национални програми и международни 

проекти; 

- - участие в училищни тържества и благотворителни прояви; 

- - участие в ученическото самоуправление... 

- ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА: 

- - осигуряване на учебници и/или безплатна храна в училищния стол;- 

-- стипендии за ученици от гимназиален етап; 

- - подпомагане в конкретни ситуации – абитуриенти с облекло, карта за 

пътуване... 

- ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ И ИНИЦИАТИВИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТ и екипи за сътрудничество. 

- ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ  НА УЧИЛИЩНОТО 

НАСТОЯТЕЛСТВО... 
 

II. 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ИНТЕРВЕНЦИЯ: 

II. 2.1. УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА 

ДЕЦА В РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ: 

- отсъствия по неуважителни причини; 

- слаби оценки; 

- опозиционно или агресивно поведение; 

- деца, изолирани от съучениците; 

- недостатъчна заинтересованост и грижи от страна на родителите; 

- неблагоприятно влияние от приятелски кръгове извън училище. 

 

II. 2.2. КОМПЕНСИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ 

ЗА РАННО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В РИСК ОТ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ: 

- електронен дневник – проследяване на отсъствия по неуважителни причини и 

забележки;; 

- ежемесечни справки от класния ръководител за предприетите корекционни 

мерки;  

- регистър на застрашените от отпадане ученици в 88. СУ и периодична 

актуализация на регистъра; 

- разясняване на конкретните причини за риска от преждевременно напускане за 

всеки отделен ученик; 

- създаване на вътрешноучилищен екип (учители, педагогически съветници и 

ресурсен учител...) за обхващане на учениците в риск... 

 

II. 2.3. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 
II. 2.3.1. РАБОТА С ДЕЦА В РИСК: 

- обсъждане в часа на класа на теми, свързани с: 

- - повишаване на мотивацията за учене, 

- - приобщаване и училищна адаптация, 

- - личностното развитие, 
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- - кариерното ориентиране, 

- - консултиране...  

- участие в клубове по интереси,благотворителни и доброволчески инициативи; 

- участие в тематични и дискусионни срещи на учениците; 

- подписване от ученика на декларация за промяна на поведението; 

- поощрения и награди за ученици с положителна промяна в поведението и добри 

резултати в училище... 

 

II. 2.3.2. РАБОТА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА В РИСК: 

- алтернативни родителски срещи по конкретни теми или проблеми с група 

родители от класа; 

- индивидуална работа с родители – провеждане на задължителна среща на 

класния ръководител или други преподаватели с родителя/родителите; 

- подписване на декларация от родителя за осигуряване на присъствието на 

ученика в училище; 

- предоставяне на възможност на родителите от различните класове да 

организират разнообразни извънкласни изяви и дейности: 

- - тържества, кулинарни изложби, 

- - спортни празници, 

- - тематични вечери по интереси, 

- - посещения на музеи и туристически обекти... 

 

Заб.: Настоящата програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет на 

88. СУ (Протокол №11/ 7.09.2022) и е координирана за съдействие със следните 

институции: Отдел „Закрила на детето”, МКБППМН – община „Овча купел”, 

Детска педагогическа стая към 6. РУ на МВР, както и с различни НПО. 



„Ефективни подходи и методи за 

намаляване броя на отсъствията по 

неуважителни причини и задържане

на учениците в училище –

споделяне на добри практики“



88. СУ „Димитър Попниколов" е общинско, на територията на 

район Овча купел - Столична община. 

През учебната 2021/2022 година броят на децата и учениците, 

обучаващи се в училището, е 1170, разпределени както следва:

 в група за задължително предучилищно образование - 16; 

 в начален етап - 539. ученици, разпределени в 24. паралелки; 

 в прогимназиален етап - 430. ученици – 18 паралелки;

 в гимназиален етап – 185. ученици - 8. паралелки.

Информация за училищната среда 



проблеми в семейната среда

намалената мотивация за учебна работа

слаби постижения в образователния процес

липса на добра координация между 

институциите, имащи отношение към

приобщаването и задържането на учениците

Причини за отсъствията на учениците от учебни занятия 

по неуважителни причини - комплексни

незаинтересованост на родителите



Наблюдава се увеличаване
процента на учениците, 

заминали в чужбина. 

Тенденцията е устойчива. 
Причините за това са социални -

цялото семейство заминава, 
поради ниски доходи и 

безработица. 

Между България и страните, към
които е насочен основният
емигрантски поток, липсват

механизми за обмен на данни и 
проследяване.



Дейности за превенция 

Създаване на благоприятна 

физическа, психологическа

и социална училищна

среда, с позитивна нагласа

към подкрепа и 

приобщаване на учениците



Дейности за превенция 

Подобряване на интериора в класните стаи, коридори и 
фоайета



Дейности за превенция 

Тематични рубрики по училищната радиоуредба и 
ежемесечно издаване на училищен вестник

Квалификация на класните ръководители за работа с 

родителите и с ученици в риск и обмен на добри практики



Дейности за превенция 

Училищни инициативи и изложби във фоайето и форума 
на училището, по повод празници и бележити дати





Дейности за превенция 
Благотворителен концерт и празничен водосвет, 
послучай патронния празник на училището, със
съдействието на СУН и ОС



Дейности за превенция 

Клубове занимания по интереси /11. групи/ и 
обучителни затруднения /8. групи/ по проект «Твоят час»



Дейности за превенция 
Участие в международни проекти и мобилности

«Превенция на отпадането от училище - Ти си важен» и «Всяко дете

е творец», e-Twinning



Дейности за превенция 

Кариерно ориентиране и консултиране на учениците, с 
помощта на външни лектори в час на класа



Дейности за превенция 

Инициативи на Ученическия парламент и извънкласни
дейности



Дейности за превенция 
Обогатяване на училищната библиотека и използване на 

възможностите на съвременните ИКТ – Wi-Fi зона, софтуерни и 

хардуерни решения за интерактивност на учебния процес



МЕХАНИЗЪМ

за контрол на точно и 

редовно отразяване на 

отсъствията на учениците 

ЗУД В 88. СУ“Д. Попниколов“

Дейности за контрол



Дейности за контрол
Регулярни и проверки от директор/ЗДУД за посещаемостта на ученици в 
учебните часове и точното и своевременно отразяване на отсъствията в дневника 
на класа от преподавателите

Проверка за редовното отразяване на седмичния отчет на отсъствията в дневника 
на класа и в електронния дневник от класния ръководител

Стриктно отразяване от класните ръководители на отписани и новозаписани 
ученици в дневника на класа, в книгата за подлежащи за ученици под 16 
години/личното образователно дело за ученици над 16 години

Отразяване в дневника на класа на всички предприети мерки от класния 
ръководител в рубриката „Бележки“.

Ежемесечни проверки от ЗДУД на дневниците за редовно и точно отразяване на 
отсъствията и правилно водене на дневника на класа от класния ръководител

Своевременно информиране на ръководството на училището от класните 
ръководители, за продължително отсъствие на ученици



МЕРКИ

за въздействие на ученици

допуснали отсътвия по 

неуважителни причини, 

консултиране на родители и 

уведомяване на съответните

институции 

Дейности за интервенция 



 Своевременни разговори с ученици допуснали голям брой отсъствия по 
неуважителни причини с класен ръководител и педагогически съветник и 
здуд/директор за изясняване на причините

 Изпращане на уведомителни писма до родители на ученици допуснали 
голям брой отсъствия по неуважителни причини

 Изпращане на уведомителни писма до дирекция „Социално 
подпомагане“ за ученици подлежащи на задължително обучение, 
допуснали голям брой отсъствия по неуважителни причини

 Изпращане на уведомителни писма до кмета на р-н Овча купел за 
налагане на санкции на  родители по чл.347  от ЗПУО

 Подаване на сигнал до Агенцията за закрила на детето за „Дете в риск“

 Консултации по учебни предмети

 Включване на ученици застрашени от отпадане в извънкласни дейности и 
групи за занимания по интереси

 Включване на ученици застрашени от отпадане в работата по национални 
програми и международни проекти

 Кариерно ориентиране на учениците

 Използване на интерактивни методи на работа в учебния процес, с цел 
мотивиране на учениците и приобщаването им към училищната общност.

 Налагане на санкции по чл199 от ЗПУО и дейности по Наредбата за 
приобщаващото образование

Дейности за интервенция 



Отсъствията по неуважителни причини и 

преждевременното напускане на училище 

е значим социален и икономически

проблем, справянето с който изисква 

добре координиран подход между всички

заинтересовани страни и институции и 

включва всички членове на училищната

общност - педагогически и 

непедагогически специалисти, ученици, 

родители и местна общност.

Заключение


