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ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево е разработена в 

съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените 

приоритети за развитие в сферата на средното образование. 

С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на политики и 

мерки за постигане на стратегичската цел и оперативните цели на Стратегията. 

Програмата е разработена на основата на Плана за изпълнение на 

Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система на Министерството на образованието и науката. 

Програмата представя: 

 Анализ на състоянието в училище – определяне на рисковите групи 

ученици, застрашени от отпадане, в СУ „Гео Милев“ и прилагане на 

мерки, свързани с превенцията, работещи по отношение на справянето с 

риска от отпадане от училище; 

 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, превръщане на училището в 

желана територия – подобряване на материално-техническата база, 

включване на учениците в извънкласни форми, проекти и целодневна 

организация на учебния процес, приоритети, дефинирани в Стратегията 

за развитие на училището, Годишния план за дейността на училището и 

Плана за квалификация на педагогическите кадри; 

 Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни; 

 Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна 

информация за движението на учениците. 

Като „преждевременно напуснали образователната система“ се определят 

лицата между 18 и 24 години, завършили едва основно образование или по-

ниска образователна степен, и които вече не участват в никаква форма на 

образование или обучение. 

За целите на Стратегията „отпадане от училище“ е отписването от училище 

на ученик до 18 годишна възраст преди завършване на последния гимназиален 

клас, ако лицето не е записано в друго училище. 

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО 

СУ „Гео Милев“ е най-голямото училище на територията на Община 

Раднево. 

В началото на учебната 2021/2022 година броят на учениците, обучаващи се 

в училището е 689 ученици от I до XII клас. СУ „Гео Милев“ е средищно 

училище. В училището се обучават, както ученици от град Раднево и от селата 



в Община Раднево, така и ученици от близките села на Община Нова Загора. 

По-големия процент ученици са с български произход, но има ученици, които 

са от ромски етнос, като броят им се увеличава всяка година. 

Отсъствията на учениците от час и отпадането им от системата на 

образованието е във фокуса и визията на училището. В политиките и мерките за 

предотвратяване на преждевременно напусналите училище и за повторна 

интеграция съществуват четири общи проблема, чието преодоляване определя 

стратегическия успех. Това са: 

 Признаване на проблема и решимост на първо място той да се смекчи и 

ако е възможно да се предотврати, а след това преждевременно 

напусналите да бъдат повторно интегрирани в образованието. 

 Приоритетно стратегическо планиране и провеждане на политики, 

ориентирани към предоставяне на услуги и осигуряване на подходяща и 

ефективна подкрепа за преждевременно напусналите училище и за онези, 

които работят с тях. 

 Проява на творчество, новаторство, гъвкавост и желание за промяна от 

страна на хората, педагогическите специалисти и учениците при 

решаване на индивидуалните проблеми, пред които са изправени 

преждевременно напусналите училище и младежите в риск. 

 Проява на мотивирано и активно отношение към образованието от 

педагогическите специалисти и учениците при формиране на знания, 

умения и компетентности. 

Няколко са причините, водещи до отпадането на ученици от училище. Тези 

причини обуславят и рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане: 

 Икономически – затруднен достъп до образование, поради ниски 

социални доходи, водещи до заминаване на семейства в чужбина, 

започване на работав помощ на семейния бюджет. 

 През изминалите години се наблюдава увеличаване на процента на 

учениците, заминали в чужбина. Причина за това се ниските доходи и 

безработицата, което води до заминаване на цялото семейство в чужбина. 

Между България и страните, към които е насочен основния емигрантски 

поток, липсват механизми за обмен на данни и проследяване каква част 

от заминалите в чужбина ученици продължават обучението си. 

 Семейни – обхващат широк кръг от проблеми, свързани с родителска 

незаинтересованост, противоречия и конфликти в семейството, 

отрицателно въздействие на домашната среда, ниско образование на 

родителите, бедност и др. 

 Здравословни. 

 Поради нежелание за учене–ниска мотивация за учене, слаб успех, голям 

брой извинени и неизвинени отсъствия, лоша дисциплина, негативно 

отношение към училището, към учебен предмет, към учител или към 

съученици, повтаряне на класа, занижен родителски контрол или липса на 

такъв – малък процент от учениците се отглеждат от настойници 

/предимно баба и дядо или други роднини/,които не се отнасят 

достатъчно отговорно към редовното посещение на учениците на учебни 

занятия. 



 

Като най-чести причини за допускане на неизвинените отсъствия могат да 

се определят закъсненията за час, бягствата от час, поради ниска мотивация за 

учене или страх от изпитване и получаване на слаба оценка. 

Предприетите превантивни мерки са: 

 Провеждане на срещи, разговори и непрекъснат телефонен контакт на 

класните ръководители с родителите на учениците; 

 Навременно изпращане на съобщения до родителите или настойниците; 

 Ежемесечно изпращане на справки до Дирекция „Социално подпомагане“ 

за ученици, допуснали над 5 неизвинени отсъствия за един месец; 

 Работа с педагогическият съветник и училищния психолог; 

 Санкции на учениците, допуснали голям брой неизвинени отсъствия, по 

чл. 199, ал.1от ЗПУО. 

През изминалата учебна 2020/2021 година няма отписани ученици. 

Мерки за превенция на ранното отпадане от образователната система, които 

се прилагат в училището са: 

 Включване на мерки и политики за превенция на отпадането на ученици 

от училище в Стратегията за развитие училището; 

 Функционираща система за ранно предупреждаване; 

 Създаване на екипи за идентифициране на ученици, застрашени от 

отпадане и на причините за това; 

 Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането 

 Предостаставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие; 

 Партньорство с Община Раднево, Дирекция „Социално подпомагане“, 

Отдел „Закрила на детето“, МКБППМН и други институции. 

 Целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VII клас; 

 Осигуряване на безплатна закуска за учениците от I – IV клас и безплатен 

обяд за учениците от групите в ДЦО; 

 Включване в групи за занимания по интереси и в групи за преодоляване 

на обучителни затруднения по проект „Подкрепа за успех“; 

 Извънкласни и извънучилищни дейности; 

 Участие в олимпиади, състезания и конкурси; 

 Провеждане на ефективни консултации по учебни предмети; 

 Работа с педагогическия съветник и училищния псиголог; 

 Системни разговори с ученици и родители; 

 Организиране на училищни тържества, отбелязване на различни 

празници, Ден на самоуправлението. 

 Създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната 

система чрез включване на учениците в самостоятелна форма на 

обучение. 

 

 



ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности 

за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на 

училище. 

 Създаване на условия за приобщаване на учениците, застрашени от 

отпадане, към учебната среда, социалната им адаптация в училищната 

общност. 

 Създаване на положителни нагласи към учебния процес. 

 Привличане и ангажиране на родителите чрез повишаване на 

отговорностите, сътрудничеството и активността им в училищните 

дейности. 

 Повишаване на базисните компетентности на педагозите за работа с 

ученици, застрашени от отпадане, чрез подходящи форми за 

квалификация. 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Дейности Описание на дейността 
Срок за 

изпълнение 

Ангажирани 

служебни 

лица 

Дейности за осигуряване на позитивна образователна среда – училищен 

климат, атмосфера на взаимоотношения, управление 

Изготвяне на 

училищна програма 

за намаляване на 

дела на 

преждевременно 

напусналите 

училище 

Изготвяне на 

училищната програма. 

Септември  

2021г. 

Директор 

Зам.директори 

по УД 

Анализ на 

резултатите от 

изпълнението на 

програмата 

Анализ и оценка на 

изпълнението на 

програмата, отчитане 

на дейностите по 

превенция по 

определени показатели 

– брой на отпадналите 

ученици; брой на 

извинените и 

неизвинените 

отсъствия, работа на 

класните ръководители, 

набелязване на мерки. 

Февруари 

2022г. 

Юни 2022г. 

Директор 

Зам.директори 

по УД 

Класни 

ръководители 

Проследяване на 

преместването и 

отсъствията на 

Изготвяне на обобщени 

доклади от класните 

ръководителив края на 

Февруари 

2022г. 

Юни 2022г. 

Класни 

ръководители 

Зам.директори 



учениците I учебен срок и в края 

на годината, които се 

обобщават от пом.-

директора по УД. 

по УД 

 

Контрол за 

редовното и точно 

вписване на 

отсъствията на 

учениците в 

училищната 

документация 

Проверка в часовете на 

реалния брой 

присъстващи ученици и 

отсъстващите. 

Постоянен Директор 

Зам.директори 

по УД 

Контрол за 

спазването на 

задълженията на 

класните 

ръководители по чл. 

69 от правилника за 

устройството и 

дейността на 

училището 

Проверка на работата 

на класните 

ръководители – анализ 

и оценяване на 

рисковите фактори за 

отпадане на ученици от 

училище – обучителни 

трудности, слаб успех, 

лоша дисциплина, 

отсъствия. Набелязване 

на мерки. 

Постоянен Директор 

Зам.директори 

по УД 

Квалификация на 

педагогическите 

специалисти, 

насочена към 

идентифициране и 

справяне със 

случаите на риск от 

преждевременно 

напускане на 

училище 

Участие на учители в 

квалификационно 

обучение по темата. 

по 

предоставена 

информация 

Директор 

Идентифициране на 

застрашените от 

отпадане ученици 

Проучване и 

определяне на 

учениците в риск от 

отпадане чрез 

изготвяне на 

индивидуална 

оценъчна карта. 

До 

Октомври 

2021г. 

Класни 

ръководители 

Зам.директори 

по УД 

Сформиране на 

екипи за работа с 

ученици в риск 

Определя се екип за 

работа за всеки ученик 

в риск, включващ 

класен ръководител, 

учител-наставник, 

психолог или 

педагогически 

Октомври  

2021г. 

Директор 

Зам.директори 

по УД 



съветник.Екипът 

определя основните 

цели и насоки за 

намаляване на риска от 

отпадане. В края на 

всеки срок екипът 

изготвя доклад за 

постигнатите 

резултати. 

Актуализиране 

иводене на риск 

регистър 

Води се регистър на 

учениците в риск от 

отпадане. 

Постоянен Екипи за 

работа с 

ученици в 

риск от 

отпадане 

Зам.директори 

по УД 

Своевременно 

идентифициране на 

признаците за 

изоставане в 

усвояването на 

учебния материал и 

застрашеност от 

отпадане („ранен 

учебен неуспех“) 

Провеждане на 

задължителна 

индивидуална работа 

по съответните 

предмети – 

консултации по учебни 

предмети. 

Постоянен Учители по 

учебни 

предмети 

Иницииране на 

информационна 

кампания за 

намаляване на риска 

от преждевременно 

напускане на 

училище 

Изработване на табла, 

брошури, презентации 

по темата. Провеждане 

на беседи в часа на 

класа с психолога и 

педагогическия 

съветник. 

Постоянен Зам.директори 

по УД 

Психолог 

Педагогически 

съветник  

Осигуряване на 

публични изяви на 

учениците 

Участие на учениците в 

олимпиади, състезания, 

конкурси и други 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности. 

Организиране на 

училищни мероприятия 

– празници, тържества, 

Ден на 

самоуправлението, 

отбелязване на значими 

дати. 

Постоянен Класни 

ръководители 

Учители 

Подобряване на Осигуряване на Постоянен Директор 



възможностите за 

обучение на деца 

със специални 

образователни 

потребности /СОП/ 

допълнителна подкрепа 

на ученици със СОП. 

Подобряване на 

материалната база. 

Зам.директори 

по УД 

Екипи за 

подпомагане 

на учениците 

със СОП 

 

Дейности, свързани с повишаване участието и ангажираността на 

родителите и обществеността 

Популяризиране на 

добри практики за 

включване на 

родителите и 

местната общност в 

мерки за превенция 

на 

преждевременното 

напускане на 

училище 

Включване на 

родителите и местни 

организации в 

тържества, спортни 

мероприятия, Ден на 

отворени врати и др. 

Постоянен Директор 

Зам.директори 

по УД 

Класни 

ръководители 

Информационни 

кампании, свързани 

с кариерното 

ориентиране на 

учениците 

Организиране на 

срещи-разговори в часа 

на класа с родители и 

местни общественици, 

успешно реализирали 

се в професиите си. 

Постоянен Директор 

Класни 

ръководители 

Съвместни дейности 

с родителите за 

преодоляване на 

проблема с 

отсъствията на 

учениците и 

непосещаването на 

училище 

Провеждане на 

тематични родителски 

срещи. 

Постоянен Класни 

ръководители 

Сътрудничество с 

Общината, местните 

служби и 

организации. 

Съвместна работа с 

Община Раднево, 

МКБППМН, ДПС, 

Дирекция „Социално 

подпомагане“, отдел 

„Закрила на детето“. 

Постоянен Директор 

Зам.директори 

по УД 

Класни 

ръководители 

 

 

Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 

13/01.09.2021г. и е утвърдена със заповед № 670/01.09.2021г. на директора на 

училището. 
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