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Програмата е приета с решение на ПС – Протокол № 12 /01.09.09.2021 г. и 

утвърдена със Заповед № 669 / 01.09.2021 г. 



I. Въведение. 

  Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите  

образователната система на ОУ "Христо Ботев“" гр. Дунавци е разработена в  

съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените  

приоритети за развитие в сферата на средното образование. Програмата конкретизира  

ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на  

отпадането и преждевременното напускане на училище на Стратегията за намаляване  

дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020), приета от  

Министерския съвет с Протокол No 44 от 30.10.2013 година.  

В стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите  

образователната система /2013-2020г./, преждевременното напускане на училище се  

дефинира като „комплексно явление, което оказва сериозно влияние върху  

индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства,  

върху възможното развитие на техните общности и върху цялостното социално- 

икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план.“  

За ефективното прилагане на програмата е необходимо да се определят  

рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане, както и да се предложат  

превантивни мерки, насочени към тези групи ученици.  

II. Значимост на проблема. 

Дълго време проблемът с преждевременното напускане на училище е бил 

разглеждан изцяло като психологически: неуспехите в училище в ранна възраст 

предизвикват враждебни нагласи към училището, които обикновено водят до 

постоянно отсъствие от училище. Това често се подсилва от извънучилищна ситуация с 

по-малко контрол, в която ролята на връстниците е значима. След етапа на бягство от 

училище и натрупаните отсъствия, в крайна сметка ученикът напуска училище. 

Днес се смята, че отпадането от училище е значителнопо по-сложен феномен и 

че всеки случай си има отделна история, чиито корени често могат да бъдат проследени 

до детската градина. 

Преждевременното напускане на училище с право се счита за едно от основните 

предизвикателства в образователната политика. В рамките на ЕС то засяга повече от 4 

милиона млади хора на възраст между 18 и 24 години, които не са завършили средно 

образование или не получават никакво формално образование или обучение/дефиниция 

на ЕС/. Много от тези млади хора или не могат да си намерят работа, или заемат ниско 

квалифицирани  – и често несигурни – работни позициии. Те бързо попадат в една 



низходяща спирала, характеризираща се с провал, ниска самооценка, социално и 

професионално изключване. 

Преждевременното напускане на училище е не само едно от най-големите 

предизвикателства, пред което образователната политика се е изправила, но е и 

сериозен икономически и политически проблем. 

III. Анализ на причините. 

Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат 

класифицирани в няколко основни категории. 

Икономически причини. 

Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността 

поставят много деца в условия, водещи до повишен риск от отпадане от училище. В 

резултат на финансовите и икономически затруднения много деца са принудени да 

помагатна семействата си, което води до нарушаване на участието им в учебния 

процес. 

Социални причини. 

Свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, 

напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, 

функционална неграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства, 

деца и ученици в риск от извършване на противообществени прояви, ученици с 

поведение, което е трудно или е в конфликт със закона, домашно насилие, незачитане 

правото на избор на децата, налагането на строги наказания. 

     Съществено влияние, свързано с преждевременно напускане на училище, биха 

могли да имат и рисковите неформални групи или приятелската среда на децата. 

Образователни причини. 

Обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на учебното 

съдържание, слабости в методиката на преподаване, и в организацията на обучението. 

Образователните причини са свързани и с начина на оценяване, квалификацията 

на учителите, навиците за учене, негативни нагласи на учениците в образователния 

процеси липсата на мотивация, качеството на учебниците. Големият брой отсъствия, 

липсата на достатъчно ефективна система за контрол върху начина на воденето и 

отчитането им, влошената дисциплина, насилието иагресията в училище, ниските 

образователни резултати са също вътрешни за училищните процеси. 

Взаимоотношенията в училището са също сред важните образователни причини за 

преждевременното напускане на училище. 



Етнокултурни причини. 

Етнокултурното многобразие  в съвременната българска образователна система 

се изразява в специфичните етнически, религиозни и езикови измерения. Силно 

действащите вътрешногрупови норми и натискът на етнокултурните традиции сред 

уязвими етнически общности и групи предопределят специфичните причини за 

преждевременното напускане на училище: отсъствие на познавателна мотивация, ниска 

степен на готовност за училище, липса на мотивация на родителите за получаване на 

образование от децата им и др. 

Институционални причини. 

Като такива могат да се квалифицират недостатъчно координираният подход  

между различните служби и специалистина национално, регионално, местно и 

училищно ниво за справяне с преждевременното напускане на училище, недостатъчно 

ефективният контрол върху управлението и функционирането на политиките за 

обхващане, задържане и реинтегриране на децата и учениците в образователната 

система. 

Причини, свързани със здравния статус. 

В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование 

продължава тенденцията за интегриране на децата със специални образователни 

потребности в общообразователните училища. Рисковете за преждевременното 

напускане на училище са свързани с недостатъчна подготовка на училищата за 

приобщаване на тези деца. Тук се включват и всички фактори на материалната база, 

образователната среда, човешките и финансовите ресурси, които не отговарят на 

изискванията за прилагане на принципите на приобщаващото образование. 

IV. Рискови фактори за отпадане от училище. 

 предишни преживявания в училище 

 затруднения в ученето 

 готовност за учене/решителност 

 самооценка като ученик 

 поведение и благополучие в настоящото училище 

 насоченост към определена работа 

 социално поведение 

 родителска подкрепа 

 родителски контрол 



 семейна и социална среда/история 

 извънкласни дейности 

 влияние на връстниците 

 емоционален стрес и физическо натоварване 

V. Анализ на проблема в ОУ „Христо Ботев“- град Дунавци, община Видин. 

 В началото на учебната година броят на учениците е 68, разпределени в 6 паралелки. В 

сравнение с началото на учебната 2020 /2021 г. има  запазване в броя на учениците. 

Обхванати са почти всички ученици от  гр. Дунавци, с. Търняне, с. Жеглица и с. Цар 

Симеоново. В училището се обучават ученици от български и от ромски произход. 

Съгласно ЗПУО училището е основно, до седми клас. Учениците със СОП са 5. Те 

работят с ресурсни учители, осигурени са специфични помагала, дидактични 

материали, техническо оборудване. В училище има достъпна архитектурна среда. 

Сформирани са две групи за целодневна организация-една в начален и една в 

прогимназиален етап. 

       За учебната 2021 / 2022 година училището е средищно, тъй като в него се обучават 

12 ученици, които пътуват от други населени места от община Видин. За всички 

пътуващи ученици е осигурен безплатен транспорт със собствен училищен автобус. 

       През учебната 2020 / 2020 г. са допуснати отсъствия на ученици: 

 по уважителни причини – здравословни причини и семейни причини; 

 няма допуснати отсъствия по неуважителни причини  

 има двама ученици,завършили учебната 2020 / 2021 година със слаби оценки; 

 няма ученици, коитои да повтарят класа. 

Силни страни: 

 Квалифицирани учители. 

 Интерактивни методи на преподаване. 

 Извънкласни дейности. 

 Провеждане на ефективни консултации по учебните предмети. 

 Добра материална база. 

 Работа по проекти. 

 Добро представяне на изпитите – НВО. 

 Ресурсно подпомагане на учениците с обучителни трудности. 

 Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците и родителите 

към училищната общност. 



 Отбелязване на различни празници. Ефективност на взаимодействието“училище 

– родители“. 

 Организиране на благотворителни кампании, включване в кампании на 

общинско и национално ниво. 

Слаби страни: 

 Ниско ниво на подготовка на част от новоприетите ученици. 

 Ограничено използване на специализираните кабинети в резултат на 

усложнената епидемична обстановка 

 Липса на добри условия за извънкласни дейности. 

 Формални и неизчерпателни практики на комуникация. 

Възможни заплахи. 

 Формализиране на комуникацията между училището и родителите. 

 Проблеми в семействата, водещи до риск от отпадане от училище. 

 Липса на ефективни санкции за родителите. 

Възможности за решаване на проблема. 

 Осигуряване на достъпно и качествено образование, съчетаващо училищните и 

национални традиции с европейските тенденции. 

 Кандидатстване по различни програми, насочени към превенцията на 

отпадането от училище. 

 Организиране на изнесени родителски срещи /“Срещи на чаша чай“/. 

 Активна работа със семейството. 

 „Училище за родители“. 

 Ранно идентифициране на децата в риск. 

 Индивидуална програма за всяко застрашено дете. 

 Разработване и прилагане на обучителни програми за мотивиране и задържане 

на децата. 

 Консултиране на децата в риск от отпадане. 

 Професионално ориентиране. 

 Работа с институциите и местната общност. 

През последните години се създава една пъстра картина ученици от различни 

етноси, различни вероизповедания, различни традиции и културни норми, както и 

ученици със специални образователни потребности. Това налага изграждането на един 

нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за възможните точки на 



различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност към другите – и 

понякога към самите себе си. Срещата на хора и на различни култури често е трудна, но 

с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна. 

VI. Училищни политики в областта на: 

 интеркултурното образоване и работа в мултикултурна среда; 

 умението за общуване с представители на различни култури; 

 съзнателно изграждане на толерантност; особено важно се оказва обучението на 

учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото 

поколение. 

Създават се условия за достъпна качествено грижа за децата в училищна възраст, 

така че техните родители да могат да търсят възможности за образование или 

професионална реализация. 

      При децата в училищна възраст се обръща особено внимание на семейството като 

част от образователния процес. 

Често се прави паралел между интеркултурното образоване и образованието на деца  

със специални образователни нужди: и в двата случая потенциалните ползи за 

обществото от преодоляване на пречките пред приобщаването на различните са 

огромни, а в същото време потенциалните рискове от игнорирането или 

дискриминирането биха могли да бъдат още по-сериозни. 

Ключовата роля на образованието за изграждането на една по-висока култура на 

толерантност и приобщаване: ранното образование достъпно за всички, независимо от 

социално-икономическия им статус и интелектуалните им умения и възможности. 

     Обхващането на всяко дете с увреждане в училищна възраст в образователната 

система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за 

достъп до качествено образование. В резултат от изпълнението на дейностите по 

изграждане на подкрепяща среда в училище нараства броят на интегрираните деца и 

ученици със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите 

специалисти, които подпомагат интегрираното обучение. 

VII. Водещи принципи при реализация на програмата 

 Равен достъп и приобщаване на всяко дете 

 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация 

 Съхраняване на етнокултурното многообразие 

 



VIII.  Цели на програмата 

1. Пълноценна социализация на деца и ученици със специални образователни 

потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от   

етническите малцинства. 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и ученици със 

специални образователни потребности, ученици с физически и ментални 

увреждания и ученици от етническите малцинства. 

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна 

част от процеса на модернизация на българската образователна система. 

4. Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от   

етническите малцинства. 

IХ.  Дейности за постигане на целите 

1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и 

учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и 

ментални увреждания и ученици от етническите малцинства. 

2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. 

4. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като 

доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от 

образователната система. 

5. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за 

деца и ученици от етническите малцинства. 

6. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна образователна среда. 

7. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран 

отдих и физическа активност в мултикултурна образователна среда, съчетана с 

традициите на отделните етнически групи. 

8. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на 

децата в риск.  



9. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и 

ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или 

преждевременно напускане на училище 

10. Подкрепа на учениците от уязвими етнически общности за продължаване на 

образованието им и след задължителната училищна възраст. 

11. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез 

насърчаване на техните творчески изяви. 

 

     Програмата е отворена и подлежи на актуализация. 

 

 

 

Изготвил: 

Силвия Илиева 


