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 Настоящата програма е разработена 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. 

Водещи стратегически документ при изготвяне на училищната програма на СУ „Свети 

Константин – Кирил Философ” за превенция на ранното напускане на образователната 

система са Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето 

в Република България (2021 – 2030), Механизъм за съвместна работа на институциите 

по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ: 

Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат 

класифицирани в няколко основни категории: 

1. Икономически причини 

2. Социални причини; 

3. Образователни причини; 

4. Етнокултурни причини; 

5. Институционални причини; 

6. Причини, свързани със здравния статус; 

Социално-икономически причини: 

- ниските доходи – невъзможност за покриване на 

разходите; 

- поради задължение да гледа по-малкия си брат/сестра; 

- използване на детето, не посещаващо училище като 

трудов ресурс (подпомага формирането на семейния бюджет или участие в 

домакинската работа). 

Образователните причини: 

- наличие на конфликтни отношения със съученици и/илиучители и др.; 

- затруднения в усвояването на знания и умения; 

- липса на навици за учене. 

Етнокултурни причини: 

- по-ранното стъпване в брак; 

- по-ниска ценност на образованието. 

Психологически причини: 

- чувство за неуспех; 
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- отчуждение от натрупания училищен опит, неувереност 

в себе си; 

- самовъзприемане: ниско самочувствие, усещане за ограничен контрол върху 

събитията; 

Институционални причини: 

- недостатъчно координиран подход между различните служби и специалисти на 

национално, регионално, местно и училищно ниво за справяне с преждевременното 

напускане на училище; 

- недостатъчно ефективният контрол върху управлението и функционирането на 

политиките за обхващане, задържане и реинтегриране на децата и учениците в 

образователната система; 

- недостатъчно прилагане на комплексни мерки и добра координация между 

институциите. 

Причини, свързани със здравния статус: 

- недостатъчна подготовка на училището за приобщаване на деца със специални 

образователни потребности; 

 - недостатъчно подходяща материална база, образователна среда, човешки и 

финансови ресурси;  

Превенция и преодоляване на проблемите изисква интегрирана политика и 

ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с 

личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България. 

Необходими са широкообхватни мерки, насочени към осигуряване на:  

- успешен преход между различните степени на образование; 

- гъвкави и успешни възможности за преждевременно напусналите да продължат 

обучението си в системата на училищното образование с цел придобиване на ключови 

компетентности; 

- разнообразни форми на обучение;   

- добра координация между институциите. 

Преждевременното напускане на училище води още до нарастване на рисковете 

от социално изключване, застрашава сигурността и стабилността на обществото и е 

предпоставка за влошаване на качеството на живот на сегашното и на следващите 

поколения. Здравният статус и достъпът до ресурси и услуги, които могат да осигурят 

по - добър стандарт и продължителност на живота в добро здраве и благосъстояние, са 

в пряка зависимост от получената по-висока степен на образование. 

Основни принципи, залегнали в програмата: 

- ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду 

им, като се признава ролята на всяка от заинтересованите страни; 

- сътрудничество в образователната институция за насърчаване на 

позитивна училищна среда, работа в екип в рамките на училищната общност; 

- координираните мерки на всички нива; 

- проследяване на напредъка на ниво училище. 

Настоящата Програма е разработена  в три основни направления: 

1. Превенция на преждевременното напускане на училище  чрез: 

- анализ на причините, водещи до отпадане от училище и напускане на 

образователната система; 

- идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на 

училище с оглед ограничаване на последиците от тях; 

- плануване на политики и мерки за преодоляване на рисковите фактори от 

отпадане. 

2. Интервенция срещу преждевременното напускане на училище чрез: 

- повишаване участието и ангажираността на родителите. 

- утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество 



- кариерно ориентиране и консултиране. 

3. Политики за компенсиране на ефекта от преждевременното 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 и обучение чрез използването на различни форми на обучение 

- популяризиране на възможностите за учене в клубове, библиотеки, 

читалища, младежки информационно-консултантски центрове 

 

Политики и мерки в СУ „ Свети Константин – Кирил Философ „ за превенция 

на ранното напускане на училищната система, произтичащо от: 

Семейни и социални причини: възможно е нежелание на родителите детето да 

ходи на училище поради страх от социална изолация, невъзможност за адаптиране към 

останалите ученици от центъра на града; по-ниска самооценка,невъзможност за 

прибиране в населеното място. 

Мерки: силна мотивация чрез редица дейности за приобщаване на 

децата със специални образователни потребности, както и изоставени от семейства, 

заминали в чужбина. 

Недостатъчна образованост на родителите и липса или занижен 

контрол върху цялостното развитие на детето; изразява се в неконтролиране на 

часовете за прибиране от училище, непознаване на контактите и приятелския кръг на 

детето, непроверяване на изученото през деня, както и подготовката на детето за 

следващия ден – домашни работи, изпълнение на други поставени от учителя задачи. 

Мерки: мотивиране и приобщаване на тези деца за посещаване целодневна  

организация в училище; търсене на непрекъснати разширени срещи с тези родители с 

ръководство, класни ръководители,педагогически съветник и мотивиране и 

приобщаване към училищната общност. 

Трудова миграция на родителите: напускане на единия или и двамата 

родители на страната поради невъзможност за издръжка на семейството и търсене на 

работа в чужбина. Оставяне на детето на грижите на баби и дядовци, които нямат 

същия авторитет и изпадат в безсилие за справяне с трудната социална обстановка и 

новите модели на поведение на децата. 

Мерки: ежеседмични контакти, а при нужда и ежедневни с попечителите 

на изоставените деца, търсене на съдействие от отдел „Закрила надетето“, при 

необходимост и при случаи  на противообществени прояви натези деца – Детска 

педагогическа стая. 

 Липса на грижи от страна на изоставени деца за по-малките братя и 

сестрички, както и за болни членове на семейството. 

Мерки: оказване на социална помощ – чрез дарения, както и получаване на 

социални стипендии; 

Преждевременно напускане на училище поради ранни бракове и раждане. 

Мерки: осигуряване на непрекъснати форми за информираност на 

тийнейджърите за сексуалното им развитие, както и включването им в обучителни 

семинари и лекционни курсове, залягане в тематичните разпределения на актуални за 

младежкото развитие теми; осигуряване на възможност за продължаването на 

прекъсналите училище в самостоятелна форма на обучение. 

Други по-важни мерки и дейности: 

- управление на информацията за преждевременно напусналите училище; 

изготвяне на база данни от класните ръководители, в чиито класове има ученици от 

рискови групи /съобразно различните причини за отпадане/; 

 - сформиране на училищен екип за обхват и сътрудничество с районния екип; 



- координиране действията на класните ръководители с тези на екипа за обхват, 

педагогическия съветник и училищното ръководство; 

- провеждане на обучителен семинар на педагогическите специалисти за 

последиците от агресия и насилие в училище; 

- провеждане на обучения за агресията и насилието и начините за 

разрешаване на конфликти; 

- увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите 

за включване в образование и обучение: 

- създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и решаване на конфликти; 

- насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности; 

- индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава;  

- участие на ученика в дейности в полза на класа или други дейности,определени 

с правилника за дейността на институцията; 

- изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за 

превенция и намаляване на преждевременното напускане на училище; 

- повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите 

чрез създаване на специфична образователна и възпитателна интерактивна среда – 

медиен център (вестник); 

- превръщането на училището в приятно и желано място за учениците чрез 

използване на иновативни методи и форми за преподаване  на учебни знания и 

осигуряване на подходяща интерактивна среда; 

- осигуряване на технически средства и интернет връзка за ученици от социално 

слаби семейства, в случай на преминаване на обучение в електронна среда 

- осигуряване на обща подкрепа за учениците с намалена успеваемост: 

- подготовка на учениците за продължаване на образованието - професионалното 

ориентиране на учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно 

техните интереси и възможности. 

- организиране на среща между учениците от 7  и 12 клас с експерти от Център 

по кариерно ориентиране 

- изграждане на съдържателен и многообразен образователно-възпитателен 

процес с акцент върху компетентностния подход; осъществяване оптимално ниво на 

вътрешна мотивация у учениците чрез целенасочена образователно – възпитателна 

работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности; 

- извънкласни дейности  и осигуряване на обща подкрепа за превенция на 

поведението при деца с риск от отпадане; 

- провеждане на дискусии с ученици по предложените от тях теми, засягащи 

актуален проблем; 

- гражданско образование и работа с родителската общност „Училище за 

родители“ 

- организиране на дарителски кампании; 

      - здравно образование и възпитание – лекции, беседи, семинари свързани с 

обучението на учениците по: наркомания, алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, 

онлайн тормоз и др.; 

- поставянето на приоритет в работата на класните ръководители формирането 

на личностни умения у учениците за адекватно социално поведение в съвременните 

динамични обществено-икономически условия; 

- извънкласни и извънучилищни дейности; 

      - активно участие на ученическият съвет: участие при планиране дейността на 

часа на класа; създаване съвместно с класния ръководител условия за личностна изява 

на всеки ученик; организиране на творчески и спортни дейности с общ интерес; 



- тясно сътрудничество между училището и семейството при превантивната 

работа с деца, застрашени от негативни влияния -хазарт, секти, наркомания, употреба 

на алкохол и тютюнопушене. 

      - спазване на координационния механизъм за деца в риск. 

      - включване на местните власти и социалните партньори като 

равноправни участници в такъв координационен механизъм;  

- сформиране на екипи за разработване на дейностите по превенция от отпадане. 

 

Настоящата програма е отворен документ и подлежи на актуализация при 

необходимост по реда на нейното приемане. 


