
 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

2022-2023 г. 

Програмата за превенция на ранното напускане на училище на ЧЕГ „Проф. Иван 

Апостолов“ за 2022-2023 учебна година  е създадена на основание чл. 263, ал.1, т. 8 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и е приета на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол № 1/10.09.2021 г. 

I. Въведение: 

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по 

превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки на 

правителството в областта на образованието и социално – икономическото развитие. 

При изготвяне на програмата за превенция на ранното напускане на образователната 

система, водещи документи са: 

- Закон за предучилищното и и училищното образование; 

- Наредба за приобщаващо образование; 

- Закон за младежта; 

- Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система; 

- Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността; 

- Постановление № 100 на Министерския съвет от 8 юни 2018 г. за създаване и 

функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст. 

Основни акценти в програмата са: 

1. Описание на приетите мерки, свързани с превенцията на риска от отпадане от 

училище. 

2. Обмен на добри и работещи практики между образователни институции в България и 

чужбина. 

 



 

 

I. ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

 Училищната програма за превенция на отпадането на ученици се базира на 

основните принципи на включващото образование, а именно: 

 Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до 

образование; 

 Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието 

дава; 

 В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, 

народност, 

 пол, етническа принадлежност, вероизповедание, обществено положение, 

увреждане или друг статус; 

 Учениците трябва да бъдат стимулирани да участват активно в образователния 

процес; 

 Приобщаващото образование предполага промени в образователната система, за 

да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много 

голяма степен, вместо детето да се адаптира към системата. 

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

проблеми. 

 Възгледите, мнението и потребностите на подрастващите трябва да бъдат взети 

предвид при тяхното участие в образователната институция.  

 Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и 

формите на комуникация следва да бъдат адаптирани според индивидуалните 

нужди и потребности на подрастващите, за да се създават възможности за 

тяхното социално включване. 

 

II. РИСКОВЕ 

 Придобитата образователна степен определя възможностите за социално 

включване, благосъстояние и добър стандарт на живот. Преждевременното напускане 

на училище води до понижаване на социалния статус и стандарта на живот на 

индивида, отразява се на социалната среда, която на свой ред рефлектира отново върху 

индивида. Влошаването на качеството на живот на индивида дестабилизира 

обществото и е предпоставка за влошаване на качеството на живот на следващите 

поколения, което е показател за степента на негативното влияние на преждевременното 

напускане на училище върху обществото като цяло, а следователно и върху развитието 

на страната. 

III. ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ: 



 

 

 Причините за отпадане от училище в страната са многообразни и често 

явлението не е резултат от изолирана причина, а от комплекс от фактори.  

 Предотвратяването на отпадането от училище изисква комплекс от мерки и 

индивидуални подходи към всеки отделен случай на отпадане от училище.  

 Дискутирайки проблема на национално ниво, с задоволство установихме, че 

учениците на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ се намират в по-малка степен в риск от 

отпадане от училище, в сравнение със средното за страната. Поради факта, че 

гимназията е частна, голяма част от основните причини, водещи до увеличаване на 

риска от преждевременно отпадане от училище, не са фактор при нашите ученици и 

семействата им. На практика, отпадането на ученик от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ 

рядко поставя отпадналия ученик в риск от отпадане от системата на средното 

образование изобщо. Въпреки това, поради факта че част от факторите за отпадане от 

гимназията се явяват рискови фактори за отпадане от училище изобщо, 

педагогическият съвет определи следните фактори като рискови: 

1. Финансови причини. 

 Поради задълбочаване на икономическата криза в Европа и страната, се случва 

семейството да изпадне в материални затруднения, което да доведе до невъзможност за 

заплащане на таксата за обучение. 

2. Социални причини. 

Често, междуличностни проблеми в семейството стават причина за загуба на 

мотивация за учене у детето и намаляване на степента, в която родителите сътрудничат 

на училищната общност, което представлява известен риск от отпадане от училището. 

 

3. Психологични причини 

 При някои деца съществуват психологични причини, които водят до нежелание 

да се посещава училище и да се участва активно в учебния процес и училищния живот. 

Високите академични изисквания биха могли да създадат чувство за неувереност в себе 

си, чувство за неуспех и в недостатъчна степен постигане на очакваните от детето 

резултати.  

 В последните години сериозен проблем на национално ниво представлява 

засиленият тормоз в училище. Във всяко училище децата са част от общност, в която 

съществуват или се създават определени стереотипи и нагласи. В някои случаи деца, 

които са обект на различно от стандартното за общността отношение от страна на 

съученици и/или учители се оказват в повишен риск от отпадане от училище.  

 Гимназията разполага с квалифициран психолог и обзаведен психологичен 

кабинет. Непрекъснатата комуникация и сътрудничеството между психолог, класни 



 

 

ръководители и преподаватели в ЧЕГ „Проф Иван Апостолов“ свежда до минимум 

риска от отпадане на деца от училище поради психологични причини. 

4. Причини, свързани със здравния статус. 

 За съжаление, влошаването на здравния статус при децата представлява 

сериозен риск за преждевременно отпадане от училище. ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ 

е селективно училище, в което учениците се приемат след положен изпит, съставен от 

екипа на гимназията, и одобрен от педагогическия съвет. В този смисъл, в гимназията 

не се обучават деца, които страдат от състояния, повлияващи способността за учене 

или такива със специални образователни потребности.  

5. Образователни причини.  

 По правило, поради селективния прием, учениците на ЧЕГ „Проф. Иван 

Апостолов“ са силно мотивирани и целеустремени деца, които показват изразен 

интерес към учебния процес. Според вътрешния правилник на училището, ученици с 

успех под 4,50 не продължават обучението си в гимназията.  

 

IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Идентифициране на основните фактори, увеличаващи риска за преждевременно 

отпадане на ученици от ЧЕГ „Иван Апостолов“. 

2. Разработване на мерки и дейности за идентифициране на деца в повишен риск 

от преждевременно отпадане от училище. 

3. Разработване на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и 

намаляване на риска от преждевременно отпадане на ученици от 

идентифицираните рискови групи в училище, свързани с идентифицираните 

рискови фактори 

4. Разработване на комплекс от дейности за образователна и личностна подкрепа 

на всеки отделен ученик. 

 

V. ПОЛИТИКИ И МЕРКИ В ЧЕГ „ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ”, 

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ В РАЗДЕЛ III РИСКОВИ ФАКТОРИ. 

 

1. Финансови причини. 

 Поради задълбочаващата се икономическа криза в страната и Европейския съюз, 

управителният съвет  на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ утвърди няколко варианта на 

разсрочени схеми на заплащане на вноската за обучение, като направи възможно 

ежемесечното заплащане на равни вноски. Като мярка за намаляване на риска от 

преждевременно отпадане от училище и облекчаване на родителите, таксата за 



 

 

учебната година беше индексирана с по-нисък процент, в сравнение с предишни 

години, както и в сравнение с индекса на инфлация за предишната година. 

 

2. Социални причини. 

 Семейните проблеми, които възникват в някои семейства представляват фактор, 

който намалява желанието на родителите и учениците да взаимодействат с 

преподавателския колектив и ръководството на гимназията, поради социалната 

изолация, която често е резултат от възникнали проблеми в семейството. Това на 

практика увеличава риска от преждевременно напускане на училище поради 

притеснение и нежелание за споделяне на проблема със съученици и учители. Като 

мярка за намаляване на този риск класните ръководители поддържат непрекъсната 

връзка с учителите и родителите, и при отсъствие на ученик без предварително 

уведомление от страна на родител, класният ръководител сигнализира на 

ръководството и се свързва с родителите в рамките на учебния ден, т.е. до 13:30 часа. 

При констатирани системни отсъствия, независимо по какви причини класният 

ръководител обсъжда ситуацията с ръководството и училищния психолог. Психологът 

на училището предоставя безвъзмездни консултации на всички ученици и родители, 

изпаднали в ситуация, представляваща риск, или имащи нужда от помощ. 

3. Психологични причини 

 Гимназията разполага с квалифициран психолог и обзаведен психологичен 

кабинет. Непрекъснатата комуникация и сътрудничеството между психолог, класни 

ръководители и преподаватели в ЧЕГ „Проф Иван Апостолов“ свежда до минимум 

риска от отпадане на деца от училище поради психологични причини. 

 Гимназията участва в международен проект по програма Еразъм+ за превенция 

на тормоза в училище. Дейностите по проекта дават възможност за обмяна на добри и 

работещи практики с колеги от други страни. В гимназията продължават да се прилагат 

стратегиите, разработени по време на дейностите по проекта, както и добрите практики 

наблюдавани в други европейски държави. Създадени са  „пощенски кутии“, в които 

децата могат да подадат анонимен сигнал за тормоз. 

4. Причини, свързани със здравния статус. 

 ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ е частно училище със собствена модерна 

материална база. Училището разполага с финансови и човешки ресурс, и напълно 

отговаря на изискванията за прилагане на приобщаващото образование по отношение 

на деца с физически състояния, поставящи ги в неравностойно положение. В 

гимназията не се обучават деца със специални образователни потребности. 

5. Образователни причини. 



 

 

 Това, че ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ е частно училище предполага, че децата 

се обучават по своя воля и по волята на родителите си. По правило семействата на 

нашите ученици имат по-висок от средния за страната стандарт на живот, и 

относително висок социален статус. Това до голяма степен определя ниската степен на 

влияние на социалните причини като рисков фактор за преждевременно напускане на 

училище. ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ е едно от училищата в страната, откъдето 

ученици не отпадат. В редките случаи на отпадане на ученик от ЧЕГ „Проф. Иван 

Апостолов“ поради успех по-нисък от залегналия във вътрешния правилник минимум, 

той бива консултиран и насочен към училище, където би се чувствал по-добре, и 

където академичните изисквания не биха създавали стрес у детето, и не биха били 

фактор, който да увеличи риска от преждевременно отпадане от системата на средното 

образование. 

VI. ДРУГИ ПО-ВАЖНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ, ЗАЛЕГНАЛИ В 

ПРОГРАМАТА НА 

ЧЕГ „ПРОФ ИВАН АПОСТОЛОВ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ СА: 

1. Проследяване на преместването на учениците. 

 В случай на прекратяване на договора за обучение на ученик на ЧЕГ „Проф. 

Иван Апостолов“, неговото преместване се проследява чрез системата НЕИСПУО. В 

случай на липса на съобщение за записване се осъществява контакт с родителите и се 

оказва необходимото съдействие за преместване на детето. 

2. Ежеседмично проследяване на отсъствията. 

 Отсъствията във всяка паралелка се проследяват от ръководството на гимназията 

на седмична база. В случай на допускане на неизвинени отсъствия, директорът изисква 

изясняване на причините от страна на класния ръководител. 

3. Координиране на действията на класните ръководители с тези на училищния 

психолог и училищното ръководство. 

4. Запознаване на учениците с правилника на училището с акцент върху 

изискването за предварително информиране на класния ръководител от страна 

на родителя, в случай на отсъствие на ученика. 

5.  Разглеждане в ЧК на теми свързани със значението на образованието за 

качеството на живот и социалния статус, неприемливостта на насилието във 

всичките му форми, толерантността като основна човешка добродетел. 

6. Утвърждаване на политика, уважаваща личността на ученика – 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. 



 

 

7. Предоставяне на консултации и помощ по всички предмети, за всеки желаещ 

ученик. 

8. Обучение на членовете на колектива за разпознаване на ситуации, повишаващи 

риска от отпадане от училище, и децата в повишен риск. 

9. Сътрудничество между учителите и обмяна на ефективни модели на поведение 

за всеки конкретен случай на възникване на ситуация, увеличаваща риска за 

отпадане на ученик от училище 

10. 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. 

11. Поощряване на ученици с висок успех и активно участие в училищния живот с 

морални и материални награди. 

12. В случай на нужда – сътрудничество с Отдел за закрила на детето и други 

институции, работещи с деца в риск. 

13. Отчет на дейностите и мерките по програмата. 


