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BBEIEHHE 

lpor paara a npesetus a paoro any cKae a ye BOY _Heodr PeKH" 
e. O6oa e papaoorea s cwoTBeTCTBMe € paMOT eBpODe CKH M HaLOHa'HM IOKy MeHTH M 
on peteeMTe npMopHTeTH 3a pa8MTHe B cpepaTa a OCHOB8H0TO 06pa30Bae 

lpor paMara KopeTMpa KOOB Te MepM B no THHTe 3a ppeBeHDH, MH Te pBCHI[HS H 
KoMneHcHpaNe Ha oTnaaHeTO IpCepeMeHHOTO Hay CKaMe Ha ywM.Me Ha Cparer Ta 3a 

aMasate pea a npe.IepeMeHHO aTy CH~HTe o6paoareara ccrea (2013-2020), 
npera or Mcrepe cBeT c Ilporoxo Ne 44 01 30.10.2013 10 

lpor paMara e papa6orea a ocosara a npoer Ha MTepCTBOTO Ha opaoaHeTO 
HayKaTa Ma ayTO,He Ila a w3.eHMe a CrparerwTa 3a HaMa8aHe ea Ha 

Ipe.tepeMeHo Hay CHaMTe 06pa0Bare.HaTa cMcTeMa 

erparerusra a aMasae ea Ma npeeBpMeHHo Manry caTe o6pa0Bare.Ha1a 

ccreua /2013 .2020r_/, Ape.IepeMeHHoTo Han1y CKaHe Ha yMe e IebHMpaIMO KaTO CI1OR'HO 
BeHHe, KO&TO 0Ka38.a Ce'DAO3HO BHHM BpXy ML.HM.TyaHMTe 0,OH a npKO 3aeTHaTHTe 
6naroe»crosero a rexHTe cetecTBa,6pXy 83MOOTO pa38Te a ex Te OHO€TH 

BpXy AU.OTHOTO €OLMaHO-MOHOMHeeO pa384Te a e,Ha €TpaMa CpeIHOC pOeH 
I.IT OC DO eH IL.a 

lpeetusra npeooaHeTo a n1po6eMa H3McKBa HTeTppaHa n1OM TMK 
aT a#HD&OCT HA BCM HKM CeKTODM M HHCTHTyILHM, €BD'a'H € 06pa3OB3HHeTOM € AIWHOCTHOT0 

npobecoa.mo pasre Ha etaTa M MaHTe XO0pa b.r apH 
Tona Ha1OH BbBeaeTO Ha AT OpTM 3a Ba MO,IeCTBMe MO.Ty CTHTyLUHMTe 
ccTeMaTa Ha IIpeIy WHHUIUHOTO M Y WM.HUH0TO 06pa30BaMMe M UMpCKIMMTe COao 
no,nOMaf ae" 
PexoBe 
lpe.tepeMeHoTo HafTyCKaNe Ha yH.He BO one IO HapaTBaHe Ha pMCOBeTe OT 
cotao w3KOBae, acTpaaBa cHIypHocTTa ca6M.HocTTa Ha o6ecTBOTO M e 
IpenocraBa 3a OLaBaHe aeCTBOTO Ha HOT a ceT aOTO ceIBa[4Te [OKOeH9 

3paswr crary 0CTI IO ycTyT M pecypH, oHT Morar A OcHTypT n1O -/106p 
CTaapT I1DOT.DMTeIHOCT Ha HBO'Ta B IO6pO 3Ipae M Oar OcTOHMe ca B IIpIKa 
3a8cMOCT OT py eaTa IO -BCOKa CTeIICH Ha 06pa30Bae 
[loeoere nocaecrBM ca n0Ka3aTe a MaLaa TeneTa Ha eTaTBHOTO BH9Me Ha 

I pea.eBpeMeHOTO any CHaM Te yMe M TeX4Te eMelieT9.a M BpXy IUOe TOTO coMaO 
HKOHOMHeCKO pa3BM1He Ha Tpa.a1a 

AHA.TH3 HA CCTOHHHETO B NIH.IHIIIETO 

0y "Heopr Pue" c. O6osa e yHIe C IT OT O,MITH.a MCTOpM M Tpa1HM 
oyeero a ywet. B ero ce 06yaBar ye OT pa HM eTHOCH-DOMM, Ty DIM, 
6rap. O6us 6poi Ha y ere a 2022. 2023 roa e 70: I ac-10; 2 ac-73 sac- 

H,4g;I9;5xac-I0; 6xac-1H w 7a- It yew. B CO ea anca3 ye - 
Su6uAearorwees nepcona yre. wenear orwee-4. Yero panonara 
€ /106pa MaTepMaHO TeX eCKa 6aa, KBaHpHIUM DOHM Ka,ID AOKa3a €BO 
popecoa3M npe3 roe, yaCTBax 8 pa.HH eBpone MCKM IIDOCK TH M HaUHOHZLTH 
npor pau - ~lo/xpena a ycnex", ,be co~oeH ac", ~Crpwa a ceKM y eHM" aeHo 3a 

cottaa rer patug" yCI[EX, _PaBeH [IOCTIT IO y WELLHOTO 06paoaHHe B yCOBM Ha 
KpH" no 4 eHocTH M no Hauoaa nporpaa a MOH _Ooo aeo" OcHoBeH 
npo6ex oyeero ce ssa eaoaa apepa, eoporo B.aleeHe Ha Or apc e3MK Ha 
eaTa OT pOMCKH IIpOM3NO,, HepeoBHOTO nOCeeHMe Ha yeHTe 3&HT8 IO pa34 H 
IpH. Tpy,Iara au,an TaUH B yOM HIUHa cpe.Ia, HMCM cTa.apT Ha AHBOT e on1pee.It 
baxrop 3a HepeoM9To noeeHMe Ma ye6re 3aTH, ca6a MoTBaDH a y wee 
eTpaMOoecT Ha aCT OT BpaCTHM pOMM, ca OHTpo. oT cTpaHa Ha po,Te.Te 



преместване в друго населено място, социални проблеми, ранни бракове и др. За преодоляването на възникналите проблеми в определен етап училището води гъвкава политика с цел да се разгърне личния потенциал на всяко дете съобразно неговите нужди и потребности и интереси. Предвидени са дейности за разнообразяване методите похвати, средства на работа, традиционни и иновационни. Обогатяване инструментариума на работа с децата, стимулиране, поощрение и оценка на напредъка на ученика в образователно – възпитателния процес. Участие на ученици и родители от различни етноси в училищни и извънучилищни дейности за преодоляване риска от ранно отпадане от училище.                                                                                                                                     ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ : Причините за отпадане от училище са многообразни и не се проявяват изолирано, а въздействат комплексно. Това определя необходимостта да се подхожда комплексно и същевременно да се действа индивидуално към конкретния случай на всяко дете, застрашено от отпадане или вече отпаднало от училище. Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. Причините за това са различни. Корените на това явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда, а от друга и в педагогическата колегия. Анализирайки проблема констатирахме, че учениците са в училище, но поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия, допускат отсъствия по неуважителни проичини. Имат лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно общуване в училище, както и голям брой слаби оценки, което неминуемо ги поставя в групата  на застрашени от отпадане.     Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат класифицирани в няколко основни категории: 1. Социално-икономически причини. 2.  Образователни причини. 3.  Етнокултурни причини 4.  Психологически причини 5.  Институционални причини 6.  Причини свързания със здравния статус.  - Социално– икономически причини: ниски доходи, лошото качество на живот на определени социални слоеве, поради задължение да гледа по – малкия си брат/сестра, използване на детето като трудов ресурс; - Образователни причини: слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава училище, затруднения при усвояването на учебния материал, наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители и др. ; - Етнокултурни причини: по – ниска ценност на образованието и др. ; - Психологически причини: неувереност в себе си, чувство за неуспех, отчуждение от натрупания училищен опит и др. - Институционални причини: като такива могат да квалифицират недостатъчно координираният подход между различните служби и специалисти на национално, регионално, местно и училищно ниво за справяне с преждевременното напускане на училище и др.; - 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. Рисковете за преждевременното напускане на училище са свързани с недостатъчна диагностика и подготовка на детските градини и училищата за приобщаването на тези деца. Тук се 



включват и всички фактори на образователната среда, материалната база, човешките и финансовите ресурси, които не отговарят на изискванията за прилагане на приобщаващото образование; В ОУ “Неофит Рилски“  ученици,  застрашени от отпадане са основно тези, които имат неизвинени отсъствия или имат повтарящи се прояви на  агресия към съучениците си.  Отпаднали ученици : През изтеклата 2021-2022 година има отпаднали ученици. Това е Франко Павлинов Розев. Екипът по обват работи усърдно по обхвата и задържането на учениците със съдействие от др. институции: РПУ Левски,  Община Левски и дирекция „Социално подпомагане“- Левски. Напуснаха Кали Кирилова, Марияна Кирилова, Сали Кадир и Реджеб кадир. Тримата ученици, които през м. декември се преместиха в с. Българене: Еркан, Филис и Мелек с много усилия се преместиха отново в нашето училище. Увеличи се броя на отсъстващите от училище. Малка част отсъстват по уважителни причини /здравословни или семейни /, но с доказан документ-уведомително  писмо, извинителна бележка. Друга част отсъстват безпричинно  поради слаб или липсващ контрол от родителите, социално-икономически проблеми, незаинтересованост и др. Има  ученици,  които никога не отсъстват.       През пролетта по време на обучението от разстояние в електронна   среда с повечето ученици (около 80%) образователният процес протече успешно. Учениците се включваха активно в часовете. Родителите им съдействаха активно на училището. За съжаление не всички семейства разполагаха с електронни устройства- компютри, таблети и дори телефони. Поради тази причина с около5 ученици се работеше чрез хартиен носител. Някои семейства имаха устройства, но нямаха интернет свързаност( около 5 на брой) и на тези, на които местният оператор можеше да осигури връзка, това беше направено и училището плащаше месечната им такса.  Обучението беше трудно при няколко семейства, които имаха по 2-3  ученика , а пък само едно устройство.  Три от предоставените устройства бяха повредени. Все още родителите не са възстановили сумата/цената, както е по протокол.                                                                                                       Среден успех на училището: През изминалата година средният успех на училището беше Много добър . В 4 клас средният успех на класа бе 4,68. На НВО в 4 клас резултатите са: по БЕЛ-49,78, по математика-36,14. Джем Асенов и Стефчо Георгиев бяха  освободени със заявления от родителите. В 7 клас резултатите са под средните за страната: по БЕЛ-33,68 и по Математика- 14,18. Голяма част от учениците през изминалата година участваха в ИИД/извънучилищни дейности   и проект  „Подкрепа за успех“ по желание на самите ученици и техните родители от различни етноси. Сформираните групи са с различна насоченост. Реализацията на проекта е успешна. Удовлетворени са от постигнатите резултати и заявяват, че ще участват и през следващата година в проект ,,Подкрепа за успех“. И през тази учебната година учениците се обучаваха в ОРЕС. Дейностите от Занимания по интереси  се осъществиха от м. март до края на м. юни. С цел подпомагане учителите относно организиране на отделните училищни  празници за предстоящата учебна година да се ангажират в училищния живот и  родители. По-голямата част от родителите се отзовават на родителски срещи, празници и други мероприятия, показват своя интерес и желание за сътрудничество, но има и неадаптирани, незаинтересовани и никога не се явяват в училище, освен ако не е възникнал някакъв проблем. Образователният медиатор също полага големи усилия в работата си с родителите        НАШИТЕ ПРИНЦИПИ: Училището може да бъде привлекателно за всяко дете! 



1. Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище – чрез избираеми учебни часове (ИУЧ), предметите от задължителните учебни часове (ЗУЧ) – за да могат учениците и техните родителите да видят своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред всички ученици и родители. 2. Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразни извънучилищни дейности (ИИД) с цел разнообразяване на учебната програма и приближаването  до потребностите на ученика. 3. Да направим училището привлекателно място и за учениците, които не проявяват особен интерес към учебното съдържание. 4. Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в която може да открие своето място.     Всяка учебна година в училището се разработва Програма от превантивни мерки за преодоляване отпадането на учениците от училище и регистър към нея. Но за ефективното прилагане на програмата е необходимо първо да се определят рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане, както и да се предложат превантивни мерки, насочени към тези групи ученици.  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно отпадане на ученици от идентифицираните рискови групи в училище. 1. Подобрени резултати от НВО, олимпиади и осигурена образователна и личностна подкрепа на всеки ученик. Политиките и мерките, които училището предприема за преодоляване на причините за отпадане са подчинени на националните, областни и общински стратегически мерки, като се отчита спецификата на образователната институция и нуждите от подкрепа на всяко дете. В училището се акцентира върху  силните страни на всеки ученик, което подпомага личностното му развитие. Политики и мерки в ОУ „Неофит Рилски“ произтичащи от: Семейни и социални причини: 1. Възможно е нежелание на родителите детето да ходи на училище, поради страх от социална изолация, по – ниска самооценка, невъзможност към адаптиране към учебния процес и останалите ученици. Мерки: Мотивиране, консултиране и подпомагане чрез редица дейности за приобщаване на децата със специални образователни потребности, децата от ромски произход, както и изоставени от семейства, заминали за чужбина. 2. Трудова миграция на родителите. Напускане на единия или двамата родители на страната поради невъзможност за издръжка на семейството и търсене на работа в чужбина. Оставяне на детето на грижите на баби и дядовци, които нямат същия авторитет и изпадат в безсилие за справяне с новите модели на поведение на децата и трудовата социална обстановка. 



Мерки: Ежеседмични контакти на класните ръководители с родителите/настойниците на учениците, сътрудничество с други институции, а при необходимост при прояви на тези деца – Детска педагогическа стая. 3. Недостатъчна образованост на родителите и липса на занижен контрол върху цялостното развитие на ученика. Изразява се в неконтролиране на часовете за прибиране от училище, непознаване на контактите и приятелския кръг на детето, непроверяване на изученото през деня и подготовката на ученика за следващия ден – домашни работи, изпълнение на други поставени от учителя задачи. Мерки: Мотивиране и приобщаване на тези деца за посещаване целодневната организация в училище, провеждане на срещи на тези родители с ръководство, класни ръководители,  мотивиране, консултиране и приобщаване към училищната общност. 4. Чести конфликти между агресивни родители,  неглижиране и насилие над детето – побой, домашно насилие, развод и др. Мерки:  Сътрудничество с „Отдела за закрила на детето” и други институции.  5. Социално слаби семейства . Мерки: Оказване на социална помощ чрез получаване на дрехи , обувки, раници (от дарения). За учениците от 1 до 7 клас има осигурени безплатни учебници, а за тези от 1 до 4 клас е осигурена безплатна закуска, плодове и мляко.   По – важни мерки и дейности, залегнали в програмата на ОУ „Неофит Рилски“ за превенция на ранното напускане на училище са:   
 Разработване  и реализиране на мерки за проследяване на преместването и отсъствията на учениците:  
 Обобщаване всяка седмица на информацията за осъствията на учениците от класните ръководители. При отсъствие на ученик - информиране на родителите  от класния ръководител за изясняване причините  още  в същия ден.  
 Координиране на действията  на класните ръководители с тези на училищното ръководство. 
 Запознаване на учениците с правилника на училището от класните ръководители още в първия учебен час. 
 Разглеждане в часа на класа на теми свързани : 
 с превенция на насилието; -с неправомерните действия, характерни за малолетните и непълнолетните ученици; - опасностите от сърфиране в интернет както и други рискови прояви, които могат да застрашат децата и да доведат до отпадането им от училище; - теми свързани с гражданското образование /здравно образование и възпитание/. 

 Системно подпомагане на ученическия колектив за създаване на екипност - провеждане на тренинги за създаване на екипност, доверие, подобряване на модела на общуване и изграждане на толеранс.  
 Подпомагане адаптирането на учениците от петите класове от начален към прогимназиален етап на обучение, чрез провеждане на тренинги – за адаптация и екипност. 
 Утвърждаване на позитивна дисциплина – използване на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 



 Развитие на училищната общност – превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. 
 Провеждане на изнесено обучение  по социални умения  и работа в екип с учениците от подготвителните класове, с цел по бързото и по лесното им адаптиране  в новата среда на училището.  
 Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към индетифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище. 
 Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти – обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици с цел повишаване на ефективността на педагогическите подходи. Учителят може да бъде успешен при условие, че е достатъчно гъвкав, трудностите са му интересни и е готов да опитва различни подходи, уважава индивидуалните различия, умее да слуша и прилага препоръките на членовете на екипа, чувства се уверен в присъствието на друг възрастен в класа и е съгласен да работи заедно други учители в един екип. 
 Осигуряване на консултации по съответните предмети, както и допълнителна работа през ваканциите с всеки застрашен от отпадане ученик, поради слаби оценки и невъзможност да покрие държавните образователни стандарти. Включване в ЦДО от 1 до 6 клас- три  групи. 
 Занимания по интереси – за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравно образование, както и придобиване на умения за лидерство. 
 Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни и извънучебни дейности: ден на самоуправлението, провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната общност, отбелязване на различни празници, разнообразен спортен  календар. 
 Поощряване с морални (грамоти) и материални награди. 
 Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава / наставничество /. 
 Кариерно развитие: Много важни са дейностите свързани с професионалното ориентиране и кариерното развитие на учениците. За тази цел през 2019 -2020 учебна година  всички ученици от 7 клас,  по подходящ начин ще бъдат запознати с интересни и желани професии. По този начин учениците застрашени от отпадане могад да определят професията която им допада. Това ще ги мотивира за по добри учебни постижения и за оставане в училище. 
 Библиотечно информационно обслужване – в училището се осигурява чрез училищната библиотека, която гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни документални източници в библиотечния фонд  и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. 
 Подобряване възможностите на обучение на деца със СОП. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в зависимост от оценката на индивидуалните потребности на ученика от екипа за подкрепа за личностно развитие. 
 Включване на родителската общност за повишаване на активността и сътрудничеството с училищното ръководство. 
 Сътрудничество с различни организации – Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел за закрила на детето, Детска педагогическа стая, „и др. 
 Отчет на дейностите и мерките по програмата. 



 Други дейности за реализиране на програмата  Проблем Дейност за разрешаване на проблема Очаквани резултати Отговорници Срок 1.Ниска мотивация за учене.   2.Неграмотност на родителите.   3.Занижен контрол от страна на родителите.   4.Голям брой отсъствия .  5.Липса на училищна готовност.    6.Ранни бракове. 1.Повишаване педагогическите изисквания и очаквания от децата. Поощряване успеха и постиженията им. 2.Организиране форми за индивидуална работа, подпомагаща отделните ученици за преодоляване на специфични трудности, свързани  с ученето.  3.Допълнителна работа с деца без училищна готовност през целия начален етап с цел достигане на ДОИ. 4.Разработване на система от училищни мерки и програма за превенция на отпадналите. 5.Откриване и стимулиране на талантливи деца за участие в различни инициативи. 6. Дейности насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда: - разширяване броя на учениците обхванати в ИИД. Изява на училищно и извънучилищно ниво.   7. Взаимно партньорство между родителска и учителска общност, лектории. 8. Работа с отделните институции ”Закрила на детето” „Социални грижи”лекции,филми.   9. Включване на компонент „интеркултурна компетентност” при определяне на диференцираното заплащане на учителите. 10.Повишаване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна 1.Повишаване мотивацията за посещение на учебните занятия, успех и постижения. 2.Промяна на отношението и нагласата на родителите към училищната институция като полезна и необходима за тях.  3.Повишаване интереса към учебния процес, завишаване контрола върху децата. 4.Намаляване броя на отсъствията и задържане в училище. 5.Съвместна работа на училището с подготвителната група.    6.Намаляване случаите на ранни бракове в училище на ученици в задължителна училищна възраст. Класни  ръководители  и преподаватели       Учители в ЦДО и  класни ръководители       Класни ръководители.          Ръководителите на проект ,,Подкрепа за успех”              Директор и преподаватели  П О С Т О Я Н Е Н  



среда обвързана с резултатите и постиженията на ученици в НВО.                                                           VІ .МЕРКИ:  І Начален етап: 1. Изготвяне на поименен списък от класните ръководители, в чиито класове има ученици със затруднения в ограмотяването. 2. Изготвяне на личен профил на тези ученици (по образец). 3. Изработване на индивидуален тематичен план и календарен график за преодоляване на изоставането. 4. Определяне на ден от седмицата(може да се използва и ДЧ на класа), в който родителите на тези ученици да бъдат запознавани с постиженията на своите деца, а също така могат да се включват в занятията под формата ,,Аз уча мама и татко”. 5. Изготвяне на портфолио на тези ученици. ІІ. Прогимназиален етап:  1. Създаване на дискусионен клуб « 3 + » с учениците от VІІ  клас, в който да бъдат включени застрашените от отпадане ученици. В клубове с такъв формат да бъдат включени и ученици от V и VІ класове, като в ръководството на тези клубове участват класните ръководители и ученици от ученическите активи. 2. Изработване на личен профил на застрашените от отпадане ученици от класните ръководители (по образец) на всички класове от V клас нагоре.Провеждане на анкета с тези ученици за установяване на проблема. 3. Изработване на индивидуален тематичен план за всеки ученик със слаби резултати, за преодоляване на изоставането по предмети. 4. Изработване на портфолио на учениците със слаби постижения по предмети от съответния учител, който преподава. 5. Провеждане на родителска среща с родителите на тези ученици, на която дават писмено съгласие за предприемане на съответните мерки(ако се наложи и наказателни) спрямо техните деца и получават личен график с дните и часовете за консултации. 6. Да се извършва месечен контрол от класния ръководител за състоянието на учениците и се изготвя отчет в писмена форма (свободен текст). 7. При положителни резултати, ученикът да бъде поощряван с грамота, която се прилага към личния му профил. 8. При негативни резултати или при повторение на такива, ученикът да бъде наказван със седмично дежурство или полагане на труд, по преценка на ръководството.  
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