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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Програмата за превенция на ранно напускане на училище е разработена в 

отговор на тенденцията за увеличаване или запазване на практиката за неоснователно 

отсъстване от училище, както и с оглед на случаите на отпадане и/или трайно 

непосещаване на учебните занятия в училището.  

Програмата цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно 

напускане на училище, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват.  

 
 

II. АНАЛИЗ НА РЕАЛНАТА СИТУАЦИЯ 

 

1. ОТСЪСТВИЯ ПРИ БРОЙ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 667 

 

Учебна година Уважителни причини Неуважителни причини 

2019-2020 21 368 7 510 

2020-2021 г. 35 736 2 843 

2021-2022 г. 52 641 2 735 

За учебната 2021-2022 година няма ученици, които да са отпаднали поради голям брой 

отсъствия.  За трайното намаляване на неоснователното отсъвтие от учебни 

занятия училището прилага административни санкции и форми на педагогическо 

въздействие (обща подкрепа за личностно развитие).  

За учебната 2021-2022 г. броят отсъствия по уважителни причини средно на 

ученик е 78,9, а по неуважителни причини – 4,1.  

При проверката на документите за оправдаване на допуснати отсъствия става ясно, че 

децата и учениците отсъстват по здравословни и семейни причини, като има и ученици, 

които членуват в спортни клубове и отсъстват поради участия в състезания.  

 

2. ОТПАДНАЛИ УЧЕНИЦИ 

 

Учебна година По здравословни 

причини 

Поради голям брой 

отсъствия 

2019-2020 0 0 



2020-2021 г. 0 0 

2021-2022 г. 0 0 

В училището традиционно не се отичат отпаднали ученици.  

 

3. НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ 

 

Учебна 

година 

Забележка  Предупреждение 

за преместване в 

друго училище 

Преместване в 

друго училище 

Общо  

2020-2021 г. 30 8 1 39 

2021-2022 г. 29 7 2  38 

От наложените санкции «забележка» за учебната година 17 са за допуснати отсъствия 

по неуважителни причини и 12 са за други форми на нарушаване на училищната 

дисциплина. Наложените санкции «преместване в друго училище» са само други 

форми на нарушаване на училищната дисциплина.  

Сравнението на броя на наложените санкции «забележка» спрямо броя на наложени 

санкции «предупреждение за преместване в друго училище» и «преместване в друго 

училище» показва, че мярката за налагане на административни санкции е ефективна и 

ограничава в голяма степен тенденциите за нарушаване на училищните правила.  

 

4. КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК/ПСИХОЛОГ В 

РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Учебна година Брой проведени часове с 

ученици 

Брой проведени часове с 

родители 

2021-2022 г. 175 43 

Психологическата подкрепа като част от обащата подкрепа за личностно развитие е 

значим инструмент за въздействие върху поведението на учениците и за формиране 

на отношения на доверие със семействата.  

 

 

5. БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТНИК/ПСИХОЛОГ В ГРУПИ И ПАРАЛЕЛКИ 

 

Учебна година Брой учебни часове по теми 

за промоция на здраве 

Брой учебни часове по теми 

за подобряване на социални 

умения 



2021-2022 г. 9 12 

 

 

6. ИДЕНТИФИЦИРАНИ СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ, ЗА КОИТО СА 

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ 

 

Учебна година 

 

Начален етап Прогимназия  Гимназия  

2020-2021 г. - - - 

2021-2022 г. 1 2 - 

В училището се прилага Алгоритъм за действия при случаи на идентифициран тормоз. 

Алгоритъмът включва наблюдение и проучване на участниците в ситуацията на 

тормоз; становище на педагогическия съветник; запознаване на семействата на 

участниците със становището; отправяне на препоръки към педагогическите 

специалисти и към родителите за предприемане на мерки; индивидуални консултации 

на педагогическия съветник с участниците в ситуацията и при необходимост – 

кризисна интервенция.  

 

7. ИЗСЛУШВАНИЯ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ ДИРЕКТОР И 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР  

 

Учебна година Брой изслушвания във връзка с процедури за налагане на 

санкции 

2021-2022 г. 38 

Директорът и заместник-директорът по учебната дейност задължително изслушват 

ученика преди налагане на санкции и провеждат консултация с неговите родители. 

Извън процедурата за налагане на санкции директорът и заместник-директорът 

провеждат срещи с родители във връзка с обучението и възпитание на децата им.  

 

8. СПРЕНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ПОРАДИ 

ДОПУСНАТИ 5 ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ В 

РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ 

Учебна година Брой семейства със спрени помощи  

2021-2022 г. 1 

 



 

III.  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

При създаването на Програмата екипът от педагогически специалисти се ръководи от 

анализа на реалната ситуация, който показва, че учениците, които се обучават в 21. СУ 

„Христо Ботев“ са ефективно адаптирани и рискът от отпадане поради ниска мотивация 

или социални причини е нисък.  

С оглед на спецификата на училището Програмата работи за устойчивост на реалната 

ситуация – да бъдат запазени ниските показатели за неоснователно отсъствие от 

учебния процес.  

 

1. ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

• Създаване на мотивация за успех у учениците. 

• Приоритизиране  на гражданското и интеркултурното образование в работата на 

класния ръководител с класа. 

• Осигуряване на широки възможности за подкрепяща среда за деца и ученици със 

затруднения в обучението и адаптацията. 

• Изграждане на чувство за принадлежност към училището. 

• Осигуряване на безопасна и защитена среда в училище. 

 

2. ЗАДАЧИ 

• Прилагане на индивидуален подход към ученика. 

• Разширяване на възможностите за иновации в преподаването.  

• Системна допълнителна работа с изоставащите ученици. 

• Консултиране на родители на деца с проблеми в адаптацията. 

• Разработване и прилагане на механизми и програми за справяне с негативните  

тенденции, свързани с агресията.  

• Включване в групи за занимания по интереси, адаптирана към 

потребностите  и възможностите на учениците. 

• Включване в извънкласни и извънучилищни дейности за изява на интересите,  

дарбите  и талантите на учениците. 

• Привличане на Ученическия съвет като партньор. 

• Квалифициране на педагогическите специалисти. 

• Подържане на партньорски отношения с външни структури. 

 

 



IV.  МЕРКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗИТИВНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА И ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА 

НЕОСНОВАТЕЛНО ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ ЛИЦА 

Текущ контрол за коректното и точно отразяване на 

отсъствията на децата и учениците в задължителната 

училищна документация и за изпълнението на 

задълженията на класния ръководител относно 

своевременото осведомяване на семейството за допуснатите 

отсъствия и за случаи на проблемно поведение. 

Директор  

Заместник-директор 

Комисията по стипендиите заседва разглежда целогодишно 

на случаи на деца с ниски доходи, за да определи насоки за 

финансово подпомагане.  

Комисия  

Ежемесечно подаване на информация в ИСРМ за ученици с 

5 и повече отсъствия по неуважителни причини. 

Директор  

Обхват на учениците, подлежащи на задължително 

училищно обучение до 16-годишна възраст: отразяване на 

движението на учениците; проследяване на преместването, 

писма от/до приемащите училища и съответните общини. 

Заместник-директор 

Уведомяване на институциите (Община, МКБППМН, 

Дирекция „Социално подпомагане“). 

Директор 

Екипни срещи на педагогическите специалисти за 

идентифициране на деца и ученици в риск. 

Педагогически 

специалисти 

Откриване и законосъобразно осъществяване на процедури 

за налагане на санкции. 

Директор  

Класни ръководители 

Осигуряване на дейности за обща подкрепа за ученици, на 

които е наложена санкция. 

Директор  

Класни ръководители 

Индивидуални консултации със семействата на деца и 

ученици с проблемно поведение. 

Директор  

Класни ръководители 

Педагогически съветник 

Педагогически 

специалисти 

 

Настоящата Програма е приета на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 

13/ 13.09.2022 г.) и е утвърдена със Заповед № 1337/14.09.2022 г. от директора на 21. 

СУ „Христо Ботев“. 

 

 
 


