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Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата 19.09.2022 г../ 

Протокол № 1 и е утвърдена със Заповед № 37 от 19.09.2022 г. на директора на училището.



 

 

 

Съгласно чл. 263, ал.1, т. 8 от ЗПУО в ЧСЕУ“Британика“ е разработена и приета програма за 

превенция на ранното напускане на училище на ученици. 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. Със заповед на Директора (№223 

/12.09.2022 г.).е създадена и Комисия за превенция на ранното напускане на училище в 

състав: 

1. Борислава Панайотова – председател 

2. Антоанета Календерова - член 

3. Александра Дамянова - член 

 
Определението за „отпадане от училище“, което ползва Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020), е отписването от училище на 

ученик до 18 годишна възраст преди завършване на последния гимназиален клас, ако лицето не е 

записано в друго училище. Важни за превенцията на ранното напускане на училище на ученици са 

наличието на гъвкави възможности за преждевременно напусналите да продължат обучението си в 

системата на училищното образование и на разнообразни форми на обучение, осигуряването на 

успешен преход между различните степени на образование, признаването и валидирането на 

резултати от неформално обучение, ангажираността и съвместната работа между институциите 

свързани с образованието и с личностното развитие в България. 

 

Целите на настоящата програма са:  

 

1. Превенция на преждевременното напускане на училище в ЧСЕУ „Британика” чрез:  

- осигуряване на позитивна образователна среда;  

- прилагане на иновативни подходи на преподаване;  

- повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за по-качествено и ефективно 

обучение на учениците. 

- анализ на причините, водещи до отпадане от образователната система;  

- идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище;  

- планиране на мерки за преодоляване на рисковите фактори от отпадане;  
 

 
2. Интервенция срещу преждевременното напускане на училище в ЧСЕУ „Британика”  чрез:  

- повишаване ангажираността на родителите чрез включването им в различни инициативи и събития  

- развитие на система за менторство и застъпничество- активно участие на ученическия съвет;  

- кариерно ориентиране и консултиране;  

- предлагане  на занимания по интереси, съобразени с интересите на учениците;  

- система за консултации и помощ при писането на домашни работи; 

- система за работа с училищния психолог. 

 

В изпълнение на целите на програмата се предлага следния план за работа: 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА 

Дейности Срок Отговорник 
Сигнал към директорите на етапи/председателя на 

комисията при установяване на признаци за изоставане в 

усвояването на училищния материал. 

През учебната 

година 
Учители 

Анализ на постиженията на изоставащите в усвояването на 

материала ученици и осъществяване на педагогическа 

подкрепа. 

През учебната 

година 

Директори на 

етапи, Класни 

ръководители 



 

Провеждане на задължителна допълнителна 

индивидуална (назначаване на консултации)  и групова 

работа (включване в Study Hall) по съответните 

предмети, предоставяща възможности за наваксване и 

усвояване на учебния материал с индивидуален темп, за 

да се предотврати понижаване на мотивацията за учене 

на ученик, поради продължително несправяне по даден 

учебен предмет 

През учебната 
година 

Директори на 

етапи, учители 

Откриване и развиване на силните страни на личността 

чрез индивидуална работа с учениците или включването 

им в групи за извънкласни дейности - занимания по 

интереси 

През учебната 

година 

Класни 

ръководители, 

учители 

Осигуряване на публични изяви на учениците с изявени 

дарби. 

През учебната 

година 

Учители 

Сигнал към училищния психолог/логопед и организиране 

на срещи при неангажираност на ученика в училище 

поради семейни или психологически причини. 

 

През учебната 
година 

Учители, 

Логопед, 

Психолог 

Интегрирано обучение на ученици със СОП и 

подпомагане от екип от специалисти. 

През учебната 

година 

Психолог, 

логопед, ресурсен 

учител 

Въвеждане на алтернативи на традиционната родителска 

среща – организиране на индивидуални срещи с 

родителите; регулярно даване на обратна връзка към 

родителите. 

През учебната 

година 

Директори на 

етапи, учители 

Засилване на контрола върху отсъствията и своевременно 

информиране на родителите. 

През учебната 

година 

Директори на 

етапи, класни 

ръководители 

Сигнал към директорите на етапи и председателя на 

комисията при констатиране на повишен брой отсъствия 
и причините, поради които учениците отсъстват. 

Назначаване на онлайн консултации при продължително 
отсъствие на ученик поради заболяване или семейни 

причини 

През учебната 

година 

Класни 

ръководители, 
Директори на 

етапи 

Целодневна организация на учебния процес в три дни от 
седмицата с цел повишаване на мотивация и преодоляване 

на пропуските в знанията. 

В началото на 
учебната година 

Директор, 
учители 

Прилагане на съвременни и иновативни методи и подходи 

на преподаване 

През учебната 

година 

Академичен 

директор, 

учители 

Кариерно ориентиране и консултиране (career talk) През учебната 

година 

Академичен 

директор 

Включване на родителите и учениците в различни 

извънкласни инициативи и събития  (родители четат на 

децата си; премиера на книга „От деца за деца“) 

През учебната 

година 

Директори на 

етапи 

Програма за менторство и „Buddy Program“ в гимназия;  

„Buddy Program“ в прогимназия за по-лесна адаптация на 

новите деца в училище   

През учебната 

година 

Директори на 

етапи, учители 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В ЧСЕУ „Британика” през изминалите учебни години не стои проблемът за отпадане на ученици 

от училището според определението в Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013 – 2020), т.е. отписване от училище на ученик до 18 



 

годишна възраст преди завършване на последния гимназиален клас без лицето да е записано в 

друго училище. Наблюдава се напускане на ученици поради преместване на семействата им в 

чужбина. 

 

 

 

 


