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1 Увод 

1.1 Нормативна база 
Настоящата Програма е разработена в съответствие със следните нормативни доку-
менти: 

1.1.1 Европейска нормативна база 
През 2020 г. изтича срокът на действие на основни нормативни документи, регламенти-
ращи политиките в областта на образованието като цяло и конкретно на превенцията на 
отпадане от училище. 
При липса на генерална стратегия, насочваща роля играят отделни регламенти и препо-
ръки на Европейската комисия: 

 Обзор на образованието и обучението от 2019 г. на Втората европейска среща на 
върха по въпросите на образованието на 26 септември 2019 г.  

 Препоръки и решения на Работната група на Европейската комисия по 
обрадзоанието - февруари 2020. 

 Препоръка на Съвета на Европа относно политики за намаляване на преждевре-
менното напускане на училище (2011/C 191/01). 
 

1.1.2 Български нормативни документи 
 Закон за предучилищното и училищното образование 
 Наредба за приобщаващото образование 
 Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в систе-

мата на предучилищното и училищното образование 
 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински 

и частни училища през 2020 г. 

1.1.3 Други 
 Намаляване на преждевременното напускане на училище чрез обучение в учебно-

тренировъчни фирми – разработка на програма Еразъм+, възложена от ЕС. 

1.2 Същност на „ранното напускане на училище“ 
Доколкото „ранно напускане“ не е дефиирано в българското законодателство, в настоя-
щата Програма за рано напуснали ще се определят всички деца, останали извън обсега 
на образователната система, а отпадналият ученик може да бъде характеризиран като 
този, който: 

– не се е записал в предходната учебна година; 
– не се е записал в началото на настоящата редовна година; 
– не е завършил пълната степен на обучение, определена от държавата; 
– останал е без оформен успех за текущата учебна година; 
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– при фактическо напускане на училището през текущата учебна година не е взел 
удостоверение за преместване; 

– не се е преместил в друго училище до края на същата учебна година. 
С оглед на това, че в случая става дума за невъзможността на ученика да постигне съот-
ветното образователно равнище, нормативно предвидено от държавата и пряко съобра-
зено с националния ѝ интерес, отпадането от училище (особено когато се случва на много 
ранен – начален или прогимназиален етап на обучение) напускането на училище не е 
въпрос на личен избор, а е обществено значимо събитие. 
Доколкото първоначалното обхващане от образователната система е ангажимент на об-
щината, училищните политики и дейности могат да бъдат насочени основно към предот-
вратяване на напускането на училище, без получаване на документ за преместване или 
за завършен клас, етап или степен. 

2 Цели и принципи 

2.1 Цели 
Главната цел на Програмата е да очертае предпоставките за ранно напускане на учи-
лище, със завършване на клас, етап или степен на всички записани в началото на учеб-
ната година ученици. 
За постигане на тази цел, трябва да бъдат решени следните подцели: 

 Да се дефинират рисковете за „ранно напускане“ на училище. 
 Да се идентифицират учениците, застрашени от ранно напускане. 
 Да се формулират политики за предотвратяване на напускането на училище. 
 Да се потърсят партньори за общо решаване на проблемите. 
 Да се потърсят нови мерки и дейности за намаляване на риска от преждевременно 

напускане на образователната система чрез подкрепа и публично оповестяване на 
добри практики и политики. 

 Усъвършенстване работата на педагогическия екип по разработване и изпълнение 
на програми, в резултат на което да се подпомогнат учениците в риск. 

2.2 Принципи на Програмата за превенция на ранното напускане 
на училище 

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици се базира на основни 
принципи на включващото образование: 

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

 Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието 
дава. 

 В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народ-
ност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, об-
ществено положение, увреждане или друг статус. 
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 Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото 
участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в об-
разователния процес. 

3 Рисковите фактори за ранно напускане на ученици от 
училище 

3.1 Специфика на проблема в СУ „Васил Левски“ – Троян  
В училището СУ „Васил Левски“ – Троян ясно изразен профил на „отпадащ ученик“, 
типичен за много български училище. 
През последните години в училище няма преждевременно напуснали ученици. Проблем 
обаче остават големият брой отсъствия и недостатъчното усвояване на учебния материал 
от отделни ученици. Тези проблеми, въпреки че не довеждат до пряко отпадане, са пред-
поставка за: 

 отпадане в следваща образователна степен; 
 преждевременно напускане на училище (съгласно определението на Допълнител-

ните разпоредби на ЗПУО – „Преждевременно напуснал училище“ е лице на възраст 
между 18 и 24 години, завършило най-много основно образование, което не участва в 
никаква форма на образование или обучение““„ 

 бъдеща невъзможност за включване в пазара на труда и очаквано социално изк-
лючване. 

3.2 Рискови фактори 
Като основни рискови фактори за отсъствията в училище като предпоставка за неусвоя-
ване на общообразователния минимум се идентифицират: 

 Нормативна база – невъзможност за повтаряне на клас в начален етап, при което 
учениците нямат необходимите базови знания и компетентности за усвояване на общо-
образователния минимум. 

 Липса на ефективни санкции за родителите. 
 Недостатъчна заинтересованост от страна на родителите. 
 Нисък жизнен стандарт в някои семейства, което затруднява закупуването на по-

магала и принадлежности. 
 Проблеми в семействата. 
 Липса на подкрепяща среда, която да замени липсата на грижа от страна на роди-

телите. 
 Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването. 
 Негативно влияние на средата - на улицата/приятелския кръг. 

За пръв път през предходната учебна година се появи и нов рисков фактор: 
 Карантината, породена от световната епидемия, която постави в екстремна ситу-

ация както учениците и техните семейства, така и учителите. 
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4 Дейности за предотвратяване на рисковете от 
напускане на училище и бъдещо социално изключване 

4.1 Стимулиране на интереса към учебната работа 
 Привличане на учениците към разнообразни дейности, отговарящи на техните ин-

тереси:  
– събиране на информация за интересите на учениците; 
– формиране на групи с оглед на заявените интереси; 
– запознаване на учениците с традиционни и с нови извънкласни дейности, 

което да породи интерес към включване в тях. 
 Стимулиране на учениците в риск за участие в състезания и конкурси, които дават 

възможности за изява. 
 Стимулиране на учениците в гимназиален етап за участие в конкурси и състеза-

ния, осигуряващи прием във висши учебни заведения. 

4.2 Работа с родителите 
 Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски 

срещи, включване в общи дейности. 
 Работа на училищното настоятелство с родители на застрашени от отпадане деца. 
 Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отно-

шение по проблема. 

4.3 Професионална квалификация 
Възможността за професионална квалификация в училище позволява да се овладеят уме-
ния с оглед бъдещата реализация на пазара на труда. 

 Мотивиране на продължаване на образованието в следваща степен или за придо-
биване на професионална квалификация. 

 Поставяне на основите на дуално обучение. 

4.4 Социална ангажираност на учениците 
 Работа по изграждане на класовете като екипи, създаване на дух на взаимопомощ 

и сътрудничество. 
 Стимулиране на доброволчеството сред учениците. 

4.5 Очаквани резултати 
С изпълнението на целите на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резул-
тати: 

 Разработване на единен комплекс от политики, планове и мерки на училищно 
ниво, съответстващи на националните и основаващи се на системно наблюдение, 
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анализ, оценка, редовна отчетност и прозрачност, от които да произтичат кориги-
ращи действия, развиване на ресурси и насочване на въздействието съобразно ус-
тановените потребности. 

 Подобрени резултати от обучението, измерени от НВО и ДЗИ. 
 Осигурена подходяща образователна подкрепа за развитието на всеки ученик, 

включително на ученици в риск. 
 Намаляване на отсъствията в края на учебната година спрямо предходната. 

5 Отчитане на изпълнението на Програмата 

Отчитането на изпълнението на Програмата ще се извърши пред ПС в края на учебната 
година. 


