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Стратегия за намаляване на дела на 

преждевременно напусналите образователната 

система  /2021-2028/ 

     
         Разработването и прилагането на широкообхватни, цялостни и ефективни 

политики за намаляване на уязвимостта на рисковите групи е свързано с проучване, 

анализиране и систематизиране на специфичните причини за преждевременно 

напускане на училище и набелязване на необходимите мерки за задържане в училище. 

Заедно с това е необходимо осигуряването на единна и надеждна база и осъществяване 

на политики съобразно специфичните предизвикателства на различни равнища. 

1.Причините за преждевременното напускане на образователната система основно са: 

икономически, образователни, социални, етнически и институционални: 

• незаинтересованост от страна на родителите; 

• промяна на местожителството – нараства броят на учениците, които напускат 

училището поради заминаване в чужбина; 

• ниско образование на родителите; 

• по- ранно стъпване в брак (обикновено при учениците от ромски произход) и 

ранно раждане (в училищна възраст); 

• работещи деца; 

• лоши битови условия на живот на част от учениците; 

• ниски доходи в семейството, поради което родителите принуждават децата да 

работят; 

• незачитане на правото на избор на децата от страна на родителите; 

• липса на мотивация за учене; 

• непосещение на детски градини и предучилищни групи; 
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               Лошото качество на живот на определени социални слоеве поставя 

сериозни препятствия пред образованието на децата и  младежите от тези 

групи. Ниските доходи не позволяват на някои семейства да покрият разходите 

на децата си за образование и те престават да посещават училище. Някои деца 

работят, за да подпомогнат семейния бюджет. 

            

2. Политики и мерки за превенция на преждевременно напускане на училище; 

         -осигуряване на позитивна образователна среда-училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения,  атмосфера; 

           -повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на 

личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременно отпадане от 

училище; 

           -осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на 

образованието за децата и учениците от уязвимите етнически общности; 

           -повишаване участието и ангажираността на родителите; 

           -подкрепа за личностното развитие на децата и учениците; 

          -развитие на занимания по интереси с цел задържане на застрашените от 

отпадане; 

          -прилагат се различни форми на обучение-индивидуална и самостоятелна; 

          - училищното ръководство е разработило Програма за предоставяне на равни 

възможности на деца и ученици и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи; 

           -приета е Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

           -приети са Мерки за повишаване качеството на образование; 

           - функциониращият Обществен съвет предлага политики и мерки за подобряване 

качеството на образователния процес; 

           - Механизъм за обхващане и задържане в образователната система за деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

   - Участие в сформираният екип за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

          

   Програма от мерки за ограничаване на отсъствията  по неуважителни причини 

в училище: 

•     организиране на ежемесечни срещи в училище с родители на системно 

отсъстващи ученици. Родителите се уведомяват писмено от класния 

ръководител за деня и мястото на срещата; 

•     въвеждане на индивидуална тетрадка за проблемните ученици, в които ще 

се нанасят отсъствията на ученика за деня. Ученикът отнася тетрадката у 

дома, където родителят се запознава срещу подпис с присъствието или 

отсъствието на детето му в часовете. 



•     организиране на извънредни родителски срещи от класните ръководители, 

извън заплануваните за училището, за конкретен клас, на които се обсъждат 

проблемите с отсъствията на учениците; 

•     създаване на своеобразен Родителски актив от родители на отсъстващи 

ученици, на които да бъде разяснено, че по всяко време могат да посетят 

училището и да проконтролират присъствието на децата си в училище. 

Родителите могат да бъдат поканени да посетят учебен час или Час на класа; 

•     организиране на среща на родителите и учениците от 5-те и 6-те класове с 

представител на МКБППН в гр. Любимец; 

•     организиране на срещи с представител на Детска педагогическа стая- гр. 

Свиленград с учениците, допуснали голям брой неизвинени отсъствия и 

техните родители; 

•     класните ръководители да изработят папка-досие на всеки един свой 

проблемен ученик, в която да събират сведения, относно посещенията в дома 

на ученика, срещите с родителите му и обмена на документи- уведомителни 

писма, декларации и др. 

•     наложените наказания на учениците, особено ,,Преместване в друго 

училище‘‘, да бъдат сведени до знанието на всички ученици в училище. 

•     информация за извинените и неизвинените отсъствия на учениците, 

допуснали най-много такива .Информацията се предоставя за сведение и 

подпис на родителя на всяка родителска среща. 
 

         Настоящата  Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите 

образователната система е приета и гласувана на заседание на Педагогическия съвет с 

Решение № 54, прието с Протокол № 11 / 09.09.2021 г. 

 


