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Програмата е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на 13.09.2021 г./ 

Протокол № 15 и утвърдена със Заповед на директора 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за намаляване дела на ранно напускане на Професионална гимназия по 

дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II”, гр. Хасково е разработена в съответствие с 

рамкови европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до 2020 г., с 

Решение № 373 на Министерски съвет от 05.07.2017 г. „За създаване на Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст” и е съобразена с целите в сферата на средното 

образование. 

Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и 

компенсиране на отпадането и на преждевременното напускане на училище на Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020), приета от 

Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 година. 

С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на политики и мерки за постигане 

на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията, както и постигане на националната цел 

„делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да не надвишава 11%”, 

която си поставя Националната програма за реформи 2013–2020 г. (в национална цел 4). 

Програмата конкретизира конкретните мерки и участие на училището според 

„Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст”. 

Програмата е съобразена и с целите на Програмата, разработена от РУО Хасково и 

определените приоритети на областно ниво. 

Програмата е разработена на основата на проекта на Министерство на образованието и науката 

на двугодишен План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система. 

 

Програмата представя: 

 SWOT анализ – определяне на рисковите групи ученици, застрашени от отпадане в 

ПГДС „Цар Иван Асен II” и прилагане на мерки, свързани с превенцията, работещи по отношение 

на справянето с риска от отпадане нa училище: 

 SWOT анализ: 

1.Силни страни: 

• Квалифицирани учители 

• Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ 

• Извънкласни дейности 

• Възможности за изява в различни области 

• Създаване на приятелска среда 

• Добра материална база 

 Работа по проекти, клубове по интереси 

• Извършване на редица дейности по превенция на ранното напускане на училище 

• Изготвен регистър на ученици, застрашени от ранно напускане на училище 

2. Слаби страни 

• Липса на училище за родители 



• Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща среда за 

ученици, застрашени от ранно напускане на училище 

• Голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците, който е предпоставка за ранно 

напускане на училище 

• Слаб родителски интерес и контрол 

* В условията на КОВИД и преминаване на онлайн обучение – липса на интернет или на 

устройство за работа; занижен интерес към учебния процес 

3. Възможности 

* кандидатстване по различни проектни предложения, насочени към финансиране на 

превантивни по отношение на ранното напускане дейности 

* интерактивно обучение 

* гражданско образование 

* ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване на потребностите и интересите на 

децата в риск 

* нови форми за по – голямо ангажиране на родителите 

* действено ученическо самоуправление 

* обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, 

образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят децата в риск да напуснат 

училище 

* разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми за 

мотивиране и задържане на децата, консултиране, професионално ориентиране и чрез активна 

работа със семейството 

* поддържане на база данни, индивидуално портфолио, индивидуални програми за всяко 

застрашено дете 

* периодична оценка и актуализиране на мерките 

* разширяване на връзките с извънучилищните институции 

4. Заплахи 

• Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите 

• Неефективни санкции по отношение на децата 

• Неизпълними санкции за родителите 

• Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето 

• Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище 

• Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата” 

 Дефиниране на дейности, насочени към идентифицираните рискови групи от ученици, 

предлагащи промяна в нагласите с цел повишаване мотивацията на учениците за учене, чрез 

предлагане на качествено образование - използване на интерактивни методи на преподаване, 

повишаване квалификацията на учителите, превръщането на училището в желана територия – 

подобряване на МТБ, включване на учениците в извънкласни форми, проекти и целодневна 

организация на учебния процес , приоритети, дефинирани в Стратегията за развитие на училището, 

Годишен план на училището и Плана за квалификация на педагогическите кадри; 



 Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно със 

засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование; 

 Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за 

движението на децата и учениците. 

2. Основни причини за преждевременното напускане на училище: 

А/ Икономически причини - безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и 

бедността поставят много деца в условия, водещи до повишен риск от отпадане от училище. В 

резултат на финансовите и икономически затруднения много деца са принудени да помагат на 

семействата си, което води до нарушаване на участието им в учебния процес. 

Б/ Социални причини - родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, 

напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, функционална 

неграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства, деца и ученици в риск от 

извършване на противообществени прояви, ученици с поведение, което е трудно или е в конфликт 

със закона, домашно насилие, незачитане правото на избор на децата, налагането на строги 

наказания. 

В/ Образователни причини - обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на 

учебното съдържание, слабости в методиката на преподаване и в организацията на обучението. 

Образователните причини са свързани и с начина на оценяване, квалификацията на учителите, 

навиците за учене, негативни нагласи на участниците в образователния процес и липсата на 

мотивация, качеството на учебниците. Големият брой отсъствия, влошената дисциплина, 

насилието и агресията в училище, ниските образователни резултати. Взаимоотношенията в 

детската градина и училището, неразвитото кариерно ориентиране и консултиране, 

неподходящият избор на училище и непривлекателността на професионалното образование и 

обучение са също сред важните образователни причини за преждевременното напускане на 

училище. 

Г/ Етнокултурни причини - Етнокултурното многообразие в съвременната българска 

образователна система се изразява в специфичните етнически, религиозни и езикови измерения. 

Силно действащите вътрешно групови норми и натискът на етнокултурните традиции сред 

уязвими етнически общности и групи предопределят специфичните причини за преждевременното 

напускане на училище: отсъствие на познавателна мотивация, ниска степен на готовност за 

училище, липсва мотивация на родителите за получаване на образование от децата им и др. 

Д/ Институционални причини - недостатъчно координираният 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. 

Е/ Причини, свързани със здравния статус - в контекста на политиките за развитие на 

приобщаващото образование продължава тенденцията за интегриране на децата със специални 

образователни потребности в общообразователните училища. Тук се включват и всички фактори 

на материалната база, образователната среда, човешките и финансовите ресурси, които не 

отговарят на изискванията за прилагане на принципите на приобщаващото образование. 

 

3. За преодоляване на възникналите проблеми гимназията осъществява гъвкава и 

ефективна политика с цел разгръщане на личния потенциал на всяко дете съобразно неговите 

нужди, потребности и интереси. Предвидени са дейности за разнообразяване и подобряване на 

методите, похватите и средствата на работа- традиционни и иновативни, като обогатяване на 

инструментариума за работа с учениците, стимулиране и оценка на напредъка на ученика в учебно-

възпитателния процес, участие на ученици и родители от различни етноси в училищни и 

извънучилищни дейности. 

През изминалите години се наблюдава увеличаване процента на учениците, заминали за 

чужбина поради социални причини – цялото семейство заминава поради безработица и ниски 

доходи. Между България и страните, към които е насочен основният емигрантски поток, липсват 

механизми за обмена на данни и проследяване, каква част от учениците продължават обучението 

си в чужбина. 

Най-голяма в процентно отношение е групата на учениците, прекъснали обучението си 

поради семейни причини. Тези причини обхващат широк кръг от проблеми – родителска 

незаинтересованост, противоречия и конфликти в семейството, отрицателно взаимодействие на 



семейната среда, ниско образование на родителите, бедност, етнокултурни традиции, ниска 

мотивация за учене. В това отношение гимназията прилага различни мерки – системни разговори 

с родители и ученици, организиране на извънкласни и извънучилищни дейности, провеждане на 

ефективни консултации по различните учебни предмети, организиране на училищни тържества и 

приобщаване на учениците към училищната общност, провеждане на консултации с 

педагогическия съветник, картотекиране на проблемните ученици, дейности по кариерно 

ориентиране и други. 

 

II. Цели на програмата: 

1. Включване на училището в Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на ученици в задължителна 

училищна възраст: 

1.1.  Всеки ученик може да бъде отличник! 

*  Да открием тази област, в която даденият ученик е добър. 

* Да му помогнем да се превърне в отличник в тази област, като доразвие своите знания и умения 

по приемлив за обществото начин. 

* Чрез това, в което е добър, да развие допълнителни знания и умения и в останалите области, които 

са заложени в учебните програми, т.е. да направи прехода от това, в което ученикът е отличник, 

към останалото, в което обществото иска да бъде отличник.  

1.2.  Училището може да бъде привлекателно за всяко дете! 

* Въвеждане и работа на различни клубове с цел разнообразяване на учебния процес и 

приближаването му до потребностите на ученика. 

* Да направим училището привлекателно място и за учениците, които не проявяват особен интерес 

към учебното съдържание. 

* Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя и в която може да открие 

своето място. 

 

 

2. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и 

намаляване на риска от преждевременно напускане на ученици от идентифицираните рискови 

групи в гимназията. 

3. Подобрени резултати от обучението, измерими от НВО и РВО и осигурена подходяща 

образователна подкрепа за развитие на всеки ученик. 

III. План за изпълнение на програмата 

Мерки 

за реализиране на политиките 

Отговорник Срок за 

изпълнение 

Индикатори 

I. Мерки за обхващане и задържане в 

образователната система  на  ученици в 

задължителна училищна възраст. 

1. Включване на училището в Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната 

система на ученици в задължителна училищна възраст. 

1.1. Възлагане включването на 

педагогически специалисти в 

Директор, 

Зам.- 

IX.2021- 

IX.2022 

Брой специалисти 

Брой участия в 

„екипите за  обхват” 

осигуряване  участието 

включените лица 

и 

на 

директор 

УВД 

 екипи 

1.2. Съдействие- технически, 

административно и организационно 

на екипа за обхват, в чийто район на 

обхват попада училището 

Директор, 

Зам.- 

директор 

УВД 

IX.2021 - 

IX.2022 
Брой 

съдействия 

оказани 



1.3. Изготвяне на предложения до 

Дирекция „Социално подпомагане” 

при установена нужда за 

предоставяне на помощ в натура за 

ученик, като се предлага вида на 

помощта съобразно 

идентифицираните 

потребности на ученика 

Директор, 

Зам.- 

директор 

УВД, 

участници в 

екипа 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой изготвени 

предложения 

1.4. Ежемесечно до 15-о число 

информиране кмета на общината за 

предходния месец за неосигурено 

задължително присъствие на 

учениците за повече от 5 учебни часа, 

по неуважителни причини с цел 

налагане на наказания на родителите 

по реда на чл. 347 

от ЗПУО 

Директор, 

класни 

ръководите 

ли 

IX.2021 - 

VI.2022 

До 15 

число на 

всеки 

месец 

Брой информации 

1.5. Организация на 

изпълнението на дейностите от 

Механизма на ниво училище 

Директор IX.2021 - 

IX.2022 
Брой дейности 

1.6. Предоставяне 

необходимата информация на 

Началника на РУО за 

функционирането на 

Механизма 

Директор, 

Зам.- 

директор 

УВД 

IX.2021 - 

IX.2022 
Брой информации 

1.7. Въвеждане в 

информационната система за 

предучилищно и училищно 

образование информация за 

записаните в училище ученици 

Директор, 

Зам.- 

директор 

УВД 

До 

30. IX.2021 

Брой 

ученици 

записани 

II. Мерки за превенция на преждевременното напускане на училището 

1. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление, политики 

1.1. Разработване и реализиране на 

мерки за проследяване на 

преместването и отсъствията на 

учениците 

/ ежемесечни справки, писма/ 

Директор, 

Зам.-директор 

УВД 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой отсъствия Брой 

преместени/ 

Напуснали ученици 

1.2. Проучване и анализиране на 

основните причини за отсъствията на 

учениците и 

риска от преждевременно напускане 

на училище 

Класни р-ли, 

училищен 

психолог 

IX.2021- 

IX.2022 

Брой отсъствия 

1.3. Повишаване на интереса на Класни IX.2021 - Брой проведени 



учениците към работата в екип чрез 

участие в училищни кампании. 

Отбелязване на различни дати: Ден на 

Земята, Ден на водата, Коледа и т.н. 

ръководители, 

Ръководители 

дейности по 

интереси, 

ученически 

съвет 

IX.2022 кампании 

Брой участвали 

ученици 

1.4.Активизиране на ученическото 

самоуправление чрез включване на 

повече 

ученици в проекти на училището 

Ученически съвет 

Класни р-ли 
IX.2021- 

IX.2022 

Брой ученици 

Инициативи 

 

 

 

1.5. Планиране  и 

осъществяване контрол за редовно 

 вписване на 

отсъствията в ЗУД и подаване на 

данните за движение на 

учениците 

Директор, 

Зам.-директор 

УВД 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой извършени 

проверки 

1.6. Планиране  и 

осъществяване на контрол върху 

 спазването на 

задълженията на класните 

ръководители и оценяване на 

рисковите фактори за отпадане на 

ученици – ученици с лоша 

дисциплина, слаб успех, 

отсъствия, набелязани мерки от кл. 

ръководители 

Директор, 

Зам.-директор 

УВД 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой извършени 

проверки 

Брой проверени 

лица 

1.7. Идентифициране на ученици, 

застрашени от отпадане и целева  

работа с тях за подобряване на 

учебните им постижения 

Класни 

ръководители, 

Психолог, 

учители 

IX.2021 - 

IX.2022 
Брой ученици 

1.8. Работа по национални и 

европейски програми и проекти като 

мярка за осигуряване на качествено 

образование и превенция на 

отпадащите 

ученици 

Директор, 

главни учители 

IX.2021- 

IX.2022 

Брой програми/ 

проекти 

1.9. Организиране на 

извънкласни и извънучилищни 

дейности – групи по спорт, занимания 

по интереси с цел задържане и 

повишаване на посещаемостта  в 

училище 

ръководители на

 групи и 

дейности по 

интереси, 

психолог 

IX.2021 - 

IX.2022 
Брой групи/ 

Брой обхванати 

ученици 

1.10. Популяризиране на 

професионалното   образование с цел 

повишаване на 

атрактивността му 

Учители по 

специални 

предмети 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой обхванати 

ученици 



1.11. Изплащане на стипендии с цел 

социално подпомагане и 

стимулиране на успеха на учениците 

Директор 

Класни р-ли 

Счетоводител  

IX.2021- 

IX.2022 

Брой обхванати 

ученици 

2. Повишаване  на качеството на образованието като предпоставка  за 

развитие на личността на всеки ученик и  предотвратяване на 

преждевременното напускане на училище 

2.1. Квалификация на 

педагогическите специалисти, 

насочена към идентифициране и

 справяне със случаите на 

Директор, 

главни учители 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой обучени 

специалисти 

риск от преждевременно 

напускане на училище 

   

2.2. Повишаване на 

атрактивността  на 

преподавания материал чрез 

електронни уроци, 

интерактивни методи, 

визуализация и практическа 

насоченост 

Директор, 

учители 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой извършени 

проверки 

Брой открити уроци 

2.3.Споделяне на добри педагогически 

практики, свързани със затрудненията 

по усвояване на учебния материал на 

децата от малцинствени групи и 

застрашените от ранно отпадане. 

Преподават

ели  

IX.2021- 

IX.2022 

Тематични съвети 

Брой споделени 

практики 

2.4. Създаване на положителни 

нагласи към учебния процес и 

обучението от разстояние в 

електронна среда 

Преподават

елите  

IX.2021- 

IX.2022 

Брой отсъствия 

2.5. Осигуряване на ефективна 

комуникация за навременна 

идентификация и разрешаване на 

възникнали проблеми. 

Директор, 

Зам.-директор 

УВД, 

Психолог 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой проблемни 

ситуации/ 

Уведомления/ 

2.6.Своевременно информиране на 

родителите за отсъствията и успеха 

на учениците 

Класни р-ли 

Психолог  

IX.2021- 

IX.2022 

Брой ученици 

Уведомления  



2.7. Стартиране на процедура по обща 

подкрепа на ученици, застрашени от 

отпадане- обща подкрепа за 

превенция на обучителни 

затруднения или проблемно 

поведение. 

Директор, 

Координатор по 

подкрепа за ЛР, 

Психолог, 

учители 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой стартирани 

процедури/ 

Брой обхванати 

ученици 

2.8. Анализ на резултатите от 

обучението по отделните 

специалности и учебни 

предмети 

Главни 

учители 
VI.2022 Резултати от 

анализи 

2.9. Анализ на движението на 

учениците и причини за 

напускането им 

Директор IX.2022 Брой напуснали 

ученици 

Резултати от анализ 

3. Осъществяване и изпълнение дейностите по подкрепа на личностното развитие – обща 

подкрепа и допълнителна ( при необходимост ), залегнали в Програма за предоставяне на 

равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи за учебната 2021-2022 

учебна година. 

III. Политики за интервенция на преждевременното напускане на училище 

1. Повишаване участието и ангажираността на родителите и обществеността 

1.1.Включване на родителската 

общност, повишаване на активността

 й и 

сътрудничеството с 

училищното ръководство. 

Директор X.2021 - 

IX.2022 
Брой инициативи 

1.2. Алтернативи на традиционната 

родителска среща; разчупване на 

стереотипа на провеждане  

чрез презентации и др. 

Директор, 

класни 

ръководители 

До 

IX.2022 
Брой срещи 

1.3.Сътрудничество с различни 

организации – Социално 

Директор, 

психолог, 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой подадени 

информации 

подпомагане, Закрила на 

детето, ДПС и др. 

класни 

ръководители 

  

1.4. Кариерно ориентиране и 

консултиране в различните 

възрастови категории за мотивиране 

продължаването на 

образование и придобиване на 

квалификация 

психолог, 

учители 

специалисти, 

външни 

консултанти 

IX.2021 - 

IX.2022 
Брой срещи 

1.5. Ангажиране на УС/УН при 

гимназията с дейности за 

интервенция при 

преждевременно напускане 

Членове 

УС/УН 

IX.2021 - 

IX.2022 
Брой дейности 

2.Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество 



2.1.Планиране на дейности в плана на 

кл. ръководител, насочени към 

идентифициране на ученици в риск 

и работа с 

тях 

класни 

ръководители 

До 

IX.2022 

Брой планирани 

дейности 

2.2 Работа със застрашени от 

отпадане ученици и 

индивидуално консултиране. 

Психолог, 

класни 

ръководители 

IX.2021 - 

IX.2022 

Брой обхванати 

ученици 

2.3.Инициативи за подпомагане на 

ученици в риск от агресия 
класни 

ръководители, 

психолог 

IX.2021- 

IX.2022 
Брой инициативи 

 

IV. Политики за компенсиране на ефекта преждевременно напускане на училище 

1. Отчет на дейностите и 

мерките по програмата 

Директор Февруари/ 

юли 2022 

Брой отчети 

2. Популяризиране на добрите 

постижения на учениците на 

училищни празници и извънкласни 

мероприятия 

Директор 

Класни р-ли 

IX.2021- 

IX.2022 

Брой постижения 

Награди 

Похвали/грамоти 

 
 


