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ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА  РАННОТО  НАПУСКАНЕ  НА  УЧИЛИЩЕ 
ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2022 - 2023 ГОДИНА 

 
 
 

I.ПРИНЦИПИ: 
 
Училищната  програма  за  превенция  на  ранното  напускане  на  училище  е  актуализирана  и  съобразена  със  заложените  в 
училищната  Стратегия за  намаляване  дела  на  преждевременно  напусналите    ученици  от ОУ „Кирил  и  Методий” образователната  
система за периода  2018 – 2023 година  принципи. В  основата  на  училищната  програма  са  заложени  целите  на Механизма  за 
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст  и  Държавния  образователен  стандарт  за  приобщаващото  образование,  а  именно  да  определи  
условията  и  начините  за  осигуряване  на  подкрепа  за равен  достъп  до  качествено  образование  и  за  развитие  на  потенциала  на  
всяко  дете  и  ученик  с  цел  неговата  личностна,  професионална  и  гражданска  реализация  в обществото. 

 
 

 



II.ЦЕЛИ  НА  ПРОГРАМАТА: 
 
1.Обща  цел: 
1.1.Създаване  на  подкрепяща  среда  за всички  деца  и  ученици  от  ОУ „Кирил  и  Методий“. 
2.Подцели: 
2.1.Изграждане  на  мотивация  за  посещение  на  училище  и  участие  в  училищния  живот. 
2.2.Създаване  в  децата  и  учениците  положителни  нагласи  към  учебния  процес. 
 
 
 
III.ДЕЙНОСТИ  ПОДКРЕПЯЩИ  РЕАЛИЗИРАНЕТО  НА ПРОГРАМАТА: 
 

 
 
№ Наименование  на  

дейността 
Цел Участници Очаквани  резултати Период  на  

изпълнение 
Отговаря / 
Изпълнява 

 1.Училищно  
управление. 
 
 
1.1Обновяване  на  
базата  данни  за  
родителите  на  
децата  подлежащи  
на  задължително  
обучение. 

 
 
 
 
1.Намаляване  броя  на  
неизвинените  отсъствия  в  
училище; 
2.Намаляване  броя  на  
учениците  отпаднали  от  
училище; 

 
 
 
 
Родители 
Ученици 
Учители 

 
 
 
 
1.Реална представа, за 
това, кой  полага  
родителски  грижи  за 
детето; 
2.по-ефективен  диалог  
между  училище  и 
семейство; 
3.активно  участие  на 
родителите  в  училищния  
живот; 

 
 
 
 
24.10.2022 
година 

 
 
 
 
Класни 
ръководители 



 1.2.Провеждане  на  
срещи  и  разговори  
с  родители  на  
ученици,  носители  
на  голям  брой  
неизвинени  
отсъствия. 

1.Намаляване  броя  на  
неизвинените  отсъствия  в  
училище; 
2.Намаляване  броя  на  
учениците  отпаднали  от  
училище 

Директор 
Класни ръководители 
Родители 
Ученици 

1.Намалял  брой  
неизвинени  отсъствия; 
2.Намалял брой 
отпаднали  от  училище  
ученици  по семейни 
причини  и  неизвинени  
отсъствия; 

През  
учебната  
година 

Директор 
 
Класни  
ръководители 
 
Обществен  
съвет   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3.Определяне  на  
координиращ  екип  
за  организиране  
на  процеса  на  
обща  и  
допълнителна  
подкрепа  за 
личностното  
развитие  на  
децата  и  
учениците. 

1.идентифициране силните 
страни на ученика, 
затрудненията, свързани с 
развитието, обучението и 
поведението му, както и 
причините за възникване 
на затрудненията; 

2.извършва оценка на 
индивидуалните 
потребности на ученика; 

3.изготвяне  и реализиране  
план за подкрепа; 

Деца  от  полудневна  
ПГ 
 
Ученици 
 
Учители 
 
Родители /настойници 

 
Координиращ  екип  за  
развитие  на  децата  и  
учениците. 

1.Осъществява на   
дейностите по 
допълнителната   
подкрепа   на  децата  и  
учениците от   Екипът за 
подкрепа за личностното 
развитие; 
 
2.Проследяване 
динамиката в развитието 
на  всяко  дете  и  ученик; 

Месец  
септември  
2022 годи 

Директор  
 
 
 
 
 
 



4.извършване наблюдение 
и оценка за развитието.  

 

 1.4. Определяне  на  
координатор при   
организиране  на  
процеса на  
осигуряване   на  
обща  и  
допълнителна  
подкрепа  за 
личностното  
развитие  на  
децата  и  
учениците. 

1.Извършване оценката на 
индивидуалните 
потребности на учениците 
със специални 
образователни 
потребности, в риск, с 
изявени дарби и с 
хронични заболявания. 
2.Предлагане на директора 
да утвърди списък на 
учениците, на които ще се 
предоставя допълнителна 
подкрепа за личностно 
развитие въз основа на 
извършената оценка на 
индивидуалните им 
потребности от екипите за 
подкрепа за личностно 
развитие. 

 
 
 
 
 

Координатор 
 
Координиращ  екип 
 
Децата  от  полудневна  
ПГ 
 
Ученици 
 
Родители / настойници 

1.Промяна  в  нагласите  
на училището, учениците  
и  родителите към  
приемане  на различието  
в  учениците 
 
2.Ясна  представа  за 
състоянието на процеса 
на приобщаващото 
образование в училището 

Месец  
септември  
2022 година 

директор 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 2.Подкрепа на 
учениците 
2.1.Допълнително  
обучение  по  
български  език  и  
литература  в  
учебни  дни  извън  
часовете  по  
училищния  учебен 
план,  за  ученици  
които  имат  
системни  
пропуски  по  
учебния  предмет- 
български  език  и  
литература 

 
 
1.ограмотяване на  всички  
ученици 

 
 
учители преподаващи в 
начален етап 
учител  по  БЕЛ  в  
прогимназиален  етап 
ученици  от I клас /  VII  
клас 

 
 
1.намаляване процент на 
неграмотни ученици  в  
училище 

 
 
През  
учебната  
година 

 
 
Директор 
 

 2.2.Осигуряване на 
безплатен 
транспорт от 
местност „Хумата“ 
до село Замфир и 
обратно 

1.висок процент на 
учениците, които редовно 
посещават училище 

Директор 
Учители 
Ученици 
Родители 
 

1.висок процент на 
учениците, които редовно 
посещават училище 

През  
учебната  
година 

Директор 
 
 
 
 
 

 
 



IV. МЕРКИ  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  ОТСЪСТВИЯТА  ПО  НЕУВАЖИТЕЛНИ  ПРИЧИНИ  И  ЗАДЪРЖАНЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  
В  УЧИЛИЩЕ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2022- 2023 ГОДИНА: 

 

 
Мерки Отговаря Срок за изпълнение Индикатори 

1.Своевременно  идентифициране  на  
признаците  за  изоставане  в  усвояването  на  
училищния  материал  и  застрашени  от  
отпадане  от  училище.Създаване  на  регистър  
на учениците в риск. 

 

1.Директор на училището 
2.Учители  по учебни 
предмети  
 3.Росица  Недялкова 

През  учебната година Брой  регистрирани  ученици 

2.Изготвяне на индивидуална карта за оценка  
на  ученик  или  дете  в риск. 

 

1.Класни  ръководители През  учебната  година Брой  изготвени  
индивидуални  карти 

3.Включване  на  учениците в риск  в занимания  
по  интереси. 

 

1.Директор  на училището 
2.Класни  ръководители 
3.Родители/настойници 

Месец септември 2022 
година 

Брой  ученици  включени  в  
занимания по интереси.Брой  
ученици, които завършват 
учебната година. 

4.Осъществяване  на ефективен  диалог  между  
ОУ”Кирил  и  Методий”  и  семействата  на 
децата  застрашени  от  отпадане. 

 

1.Директор  на училището 
2.Класни  ръководители 
3.Обществен съвет 

През  учебната година Брой  индивидуални  срещи  
с  родителите 
 
 
 



5.Ефективно  участие  на общественият  съвет  
при срещи  с  родители  на ученици  застрашени  
от  отпадане  от  училище. 

1.Директор на училището 
 
2.Обществения  съвет 
 

През  учебната  година Брой  индивидуални  срещи  
с  родителите 
 
 
 
 
 
 

 6.Актуализиране  на   план  за  действие  по 
стратегията    за  превенция  на  отпадането  на  
ученици  от  училище  през  учебната  2022 -
2023 година. 

 

 

1.Директор  на училището 
 
2.Координатор  на  екипа за  
организиране  на  процеса  
на  обща  и  допълнителна  
подкрепа  за личностното  
развитие  на  децата  и  
учениците 

Месец октомври 2022 г. 1 брой актуализиран  план  
към  стратегията 

7.Повишаване  интереса  на учениците  към  
работа  в  екип чрез  участие  в  училищни  
кампании.Отбелязване  на:Световния  ден  на  
водата, Деня  на  Земята, Състезания, Ден  на 
самоуправлението. 

 

1.Учители,  начален  етап   
2.Учители прогимназиален  
етап 

През  учебната  година Брой  ученици  участвали  в 
кампаниите 



8.Разпределяне  на отговорностите  и  
ангажиментите  по  отношение  посещаемостта  
на  училище  между  класните  ръководители, 
обществения съвет  и  родителите.Екипна  
работа  на всички  заинтересовани страни. 

1.Директор на училището 
 
2.Класни ръководители 
 
3.Обществен съвет 
 
4.Родители 

През  учебната  година Брой  ученици  
преждевременно  напуснали  
училище 

9.Установяване  на  ефективен  диалог  между  
училището и външни  институции, имащи  
отношение  към  проблема. 

 

1.Директор на училището 
 
2.Класни  ръководители 
 
3.Обществен  съвет 

През  учебната  година Брой  ученици  
преждевременно  напуснали  
училище 
 
 
 
 

10.Реализиране  на  квалификационни  дейности  
с  учители  за  работа  с  деца  и  ученици  в  
риск  от  отпадане  от  училище. 

 

1.Директор на училището През  учебната  година Брой  учители  преминали 
през квалификационни 
дейности 
 
 
Брой  ученици  
преждевременно  напуснали  
училище 



11.Създаване  на  инструмент  за  ранно  
кариерно  ориентиране  на  застрашени  от  
отпадане  ученици. 

1.Директор на училището 
 
2.Класни  ръководители 
 
3.Обществен  съвет 

През  учебната година Брой  ученици  
преждевременно  напуснали  
училище 
 
 
 
 
 
 
 

12.Дейности  на  класния  ръководител:При  
получена  информация,  че  ученик  е  заминал  
в  чужбина  със  семейството  си: 

12.1.Класният  ръководител  лично  посещава  
ученикът  по  постоянен  адрес, като  се  
осведомява  за  обстоятелствата. 

12.2.Информира  своевременно  директора  на  
училището  с доклад. 

12.3.Изготвя  се  удостоверение  за  преместване  
и  характеристика  на  ученика. 

12.4.При  планирано  пътуване  в  чужбина  
родителят  уведомява  предварително  писмено  
класния  ръководител  относно  обстоятелствата  
за  пътуването  и  времетраенето  му. Подава  се  
до  директора  на  училището  заявление  от  
родителя  за  издаване  на  удостоверение  за  

1.Директор  на училището 
 
2.Класни  ръководители 
 

През  учебната  година Брой  доклади 
 
Брой  удостоверения  за  
преместване 
 
Брой  посещения  по  
домовете 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой  подадени  доклади  до  
директора 
 
Брой  издадени  
удостоверения  за  
преместване 
 



преместване. 

12.5.Посещава  на  постоянния  адрес  ученик,  
отсъствал  три  и  повече  последователни  дни  
съвместно  с  Росица  Не-член  на  екип №15  и  
се  изготвя  протокол  за  физическо  посещение  
на  адрес  за  обхват,  който протокол  се  
предава  на  директора  на училището. 

12.6.Информира  два пъти  в  месеца  чрез  
уведомително  писмо  родителите  на  ученик  с  
неизвинени  отсъствия. 

12.7.Последния  учебен  ден  от  месеца  подава  
до  директора   списък  на  класа  с  извинените  
и  неизвинени  отсъствия. 

 

 
Брой протоколи  за  
физическо  посещение  на  
адрес  за  обхват 
 
 
 
 
 
 
 
Брой  на  неизвинени  
отсъствия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.Осъществяване  на  ежедневен   контрол  за 
редовно  вписване  на  отсъствията  и  на  
закъсненията  на  учениците  от  директора  на  
училището. 

1.Директор  на  училището През  учебната  година Брой  протоколи  от  
извършени  проверки 
 
 
 
 



14.Осъществяване  на  ежемесечен  контрол  от  
директорът  на  училището  на предоставените  
документи , доказващи  уважителните  причини  
за  отсъствието  на  учениците, на сроковете и  
начина  на  извиняване  на  отсъствията  от  
класните  ръководители. 

1.Директор  на  училището През  учебната  година Брой  протоколи  от  
извършени  проверки 
 
 
 
 

15.Осъществяване  на партньорство между 
ОУ”Кирил  и Методий”  и всички  
заинтересовани  страни  на  местно  ниво  за  
превенция  на  отпадането на ученици  от 
училище: 

15.1.Община Лом. 

15.2.Отдел  за закрила на детето, към дирекция 
„Социално  подпомагане” град Лом. 

15.3.Общинската комисия  за  ППМН – Лом. 

15.4.Църква „Синай” квартал „Хумата” град  
Лом. 

 

 

1.Директор  на  училището 
 
2.Класни  ръководители 
 
 
3.Обществен съвет 

През  учебната  година  
Брой  на  ученици  отпаднали  
от  училище  през  учебната  
2022 – 2023 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.Изготвяне  и  приемане  на  процедура   за  
извиняване  на  отсъствия  по  уважителни  и  
неуважителни  причини. 
  

1.Директор на училището 
 
2.Учители 
 
3.Обществен  съвет 

Месец октомври 2022 
година 

Брой  неизвинени  отсъствия 
 
 
 
 
 

17.Изпращане на доклад до началника  на  РУО-
Монтана  относно ученици, които са в риск  от  
отпадане  от  училище. 

директор През  цялата  учебна  
година 

 
Брой  на  ученици  отпаднали  
от  училище  през  учебната  
2022 – 2023  година 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


