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ПРОГРАМА 

 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 

 

Приета с решение на ПС с протокол №....... от ......................... и е утвърдена със 

заповед №............../............................. 

 

Отсъствията на учениците от час и отпадането им от системата на образованието е 

във фокуса на новата визия на образователното министерство за училищно 

образование. В политиките и мерките за предотвратяване на преждевременно 

напусналите училище и за повторна интеграция съществуват четири общи 

проблема, чието преодоляване определя стратегическия успех. 

Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. 

Причините за това са комплексни. 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. В 

последно време се постигнаха добри резултати, като бе намален броя на отпадналите 

ученици в нашето училище, но се появиха една друга категория ученици, които са 

застрашени от отпадане. Анализирайки проблема констатирахме, че учениците са в 

училище, но поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия, 

допускат неизвинени отсъствия. 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. В І-ІV клас този проблем 

не е толкова изявен поради факта, че малките ученици са обгрижвани от един учител, 

който в повечето случаи е безпорен авторитет за тях. Там обаче се очертава друг 

проблем. В условията на обучение в преобладаваща билигвална среда, обучението на 

писмен и говорим книжовен български език е затруднено и някои ученици трудно или 

въобще не се поддават на ограмотяване. Това от своя страна се явява в известна степен 

(но не изцяло) предпоставка за последващо затруднено обучение и развитие от V 

класнагоре. Проблема с отпадащите и застрашените от отпадане ученици е особено 

силно изразен от V до VІІ клас. 

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  
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