
1 

 

26. Средно училище „Йордан Йовков” 

София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 
телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 

 

 

 

 

       Утвърдил: 

        Директор: 

          (Е. Велкова) 

       (Заповед № РД-2/15.09.2022 г.) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 

В 26. СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ” 

 

 

ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТ-

ПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ: 

 

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици се базира на ос-

новни 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, обществено 

положение, увреждане или друг статус. 

Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото 

участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образова-

телния и учебен процес. 

Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на проб-

леми. 

 

 

ВИЗИЯ 

 

 За да създаде среда, отговаряща на потребностите на всеки ученик и осигурява-

ща пълноценно развитие, както и предвид ситуацията, възникнала с COVID 19, проти-

воепидемичните мерки и последствията от тях, екипът на 26. СУ „Йордан Йовков” се 

фокусира върху: 

 1. Осигуряване на разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на же-

ланията и потребностите на учениците. 
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 2. Съчетаване на класно-урочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение 

и възпитание. 

 3. Работа с талантливи деца. 

 4. Работа с деца в неравностойно социално положение. 

 5 Работа с деца със специални образователни потребности. 

 6. Осигуряване на уютна и функционална образователна среда. 

7. Гъвкавост и мобилност за преминаване към подходяща форма на обучение и 

на контакт с педагогическите специалисти – присъствена или от разстояние – при про-

мяна на епидемичната ситуация в страната или на други обстоятелства. 

 

 

 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРЕЖДЕВРЕ-

МЕННО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ: 

 

1. Ниска заинтересоваността от страна на родителите по отношение на образова-

нието на децата им. Ниско ниво на информираност и на родителска компетентност. 

2. Възникване на паника и психоза при опасност или прояви на COVID 19. 

3. Трудна адаптация към училищната среда за учениците, които не владеят бъл-

гарски език. 

4. Липса на ефективни мерки спрямо родителите, които неглежират задължения-

та си. 

5. Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище (ниски до-

ходи, здравословни проблеми на член на семейството, конфликти, раздяла на родители-

те, отсъствие на родител и др.). 

6. Негативно влияние на социалната среда (семеен и приятелски кръг). 

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

 ГЛАВНА ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ-

ТЕ В УЧИЛИЩЕ. 

 Да не се допусне отпадане на ученици от училище. Успешно завършване на ос-

новно образование и продължаване на образованието в гимназиалния етап на всички 

ученици от прогимназията. Успешно завършване на гимназиалната степен и придоби-

ване на диплома за средно образование или удостоверение за завършен II гимназиален 

етап на всички гимназисти. 

 

 

 ЗАДАЧИ: 

1. Мотивиране за посещение на училище и за участие в живота на училищната 

общност. 

Индикатор за постигане: намаляване на общия брой отсъствия – както по уважи-

телни, така и по неуважителни причини. 

2. Създаване на положителни нагласи за участие в учебния процес и в живота на 

общността. 

Индикатор за постигане: повишаване на успеха на застрашените ученици и 

включване в извънкласни дейности и спортни прояви. 

3. Възможности за включване на по-голям брой ученици в дейности, създаващи 

умения за работа в екип и формиране на отговорности. 

Индикатор: брой ученици, включени в такива дейности. 
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4. Във връзка с постоянното използване на компютър от учениците да се гаран-

тира безопасността им в електронна среда. 

Индикатор: липса на прояви на кибертормоз и на злоупотреби с лични данни и 

лична неприкосновеност. 

 

 ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИ-

ЩЕ 

 

 1. Идентифициране на учениците в риск. Анализ на силните страни на ученици-

те и на необходимостта от подкрепа. 

       Срок: 30.09.2022 г. 

       Отг.: класните ръководители. 

 2. Своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на 

учебния материал и на причините за това. 

       Срок: постоянен. 

       Отг.: учители, ресурсен учител, пед. с-к 

 3. Своевременно идентифициране на обективни обучителни затруднения на 

учениците и насочване на родителите към специалисти за изясняване на причините. 

       Срок: постоянен. 

       Отг.: класн. ръков., педагог. с-к 

 4. Осигуряване на възможности за индивидуални консултации с учителите за 

преодоляване на пропуските в обучението. 

       Срок: постоянен, по график за консулт. 

       Отг.: учителите. 

 5. Работа в класните общности за утвърждаване на училищните ценности, на дух 

на подкрепа и взаимопомощ. Прилагане на училищния механизъм за противодействие 

на училищния тормоз. 

       Срок: постоянен. 

       Отг.: класн. ръков., педагог. с-к. 

 6. Осигуряване на допълнителна подкрепа за нуждаещите се  по плана за обща и 

допълнителна подкрепа на личностното развитие. 

Срок: постоянен 

Отг.: съгласно Плана за ПЛР на уч-ка. 

 7. Осигуряване на възможности за изява на всеки ученик, в т.ч. на учениците в 

риск и с изявени дарби. 

       Срок: постоянен. 

       Отг.: класн. ръков., всички педаг. спец. 

 8. Осъществяване на ефективен двустранен диалог между семейство и училище 

с цел своевременно информиране на родителите за възникнали трудности и проблеми. 

       Срок: постоянен. 

       Отг.: класните ръководители, ЕПЛР. 

 9. Осъществяване на ефестивен контрол над отсъствията на учениците и своев-

ременно информиране на родителите. Ясно разпределение на ролите между родители и 

класни ръководители по отношение на посещаемостта на училище. 

       Срок: постоянен. 

       Отг.: класните ръководители. 

 10. Изготвяне на ежемесечни справки от класните ръководители за броя на от-

съствията и причините за тях. Подаване на информацията към районната кметска адми-

нистрация и към дирекция „Социално подпомагане” за съдействие и евентуално налага-

не на санкции на родителите. 
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       Срок: ежемесечно до 4-то число. 

Отг.: зам.-директор, класн. р-ли. 

 11. Включване на училището в национални програми за подкрепа на здравослов-

ното хранене („Училищен плод“ и „Училищно мляко“) с цел подпомагане на семейст-

вата. Осигуряване на социално-битова подкрепа, чрез включване на нуждаещите се в 

група за безплатен обяд или закуска. 

       Срок: постоянен. 

       Отг.: директор, зам.-директори. 

12. Информационни кампании за популяризиране на ползата от придобиване на 

средно образование и на професионална квалификация като възможност за реализация. 

Срок: постоянен. 

        Отг.: класните ръководители. 

13. В случай на необходимост, бързо преминаване към обучение от разстояние 

на учениците, като се проследява и контролира прякото участие и обхват на всички 

ученици или в частност на отделни ученици от рискова група в учебния процес. 

Срок: при необходимост. 

       Отг.: класните ръководители. 

14. С оглед на ситуацията, произтичаща от епидемията Ковид-19 и евентуално 

по-продължително обучение от разстояние и липсата на социални контакти, да се пред-

приемат мерки за превенция и/или преодоляване на прояви на депресия, агресия и лич-

ностна изолация. 

Срок: постоянен. 

       Отг. : Екип за личностна подкрепа. 

 15. В случай на критични събития в семействата на отделни ученици да се пред-

приемат мерки за психологическа подкрепа и преодоляване на кризисната ситуация с 

оглед недопускане на откъсване на ученика от училището. 

Срок: постоянен. 

       Отг. : учил. психолог, ЕПЛР. 

 

 

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 

 

1. Осъществяване на контрол при изпълнението на плана. 

Срок: м. януари 2023 г., м. септ. 2023 г. 

       Отг.: директор, координатор на ЕПЛР. 

2. Отчет на Екипа за личностна подкрепа за отражението на обучението от раз-

стояние върху характера и поведението на учениците. 

Срок: дек. 2022 г., март 2023 г. 

       Отг.: координатор на ЕПЛР. 


