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УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА 

 

за превенция на ранното напускане на училище 

 

  Предвидените дейности са задължителни за педагогическите специалисти.След анализ 

на резултатите от входящите оценявания и показания успех на учениците в начален 

етап на основно образование  като основни и обективни фактори за  ранното напускане 

на училище са: 

  

- 96% ученици от ромския етнос: 

- голям процент неграмотни родители: 

- незаинтересованост от страна на родителите и изцяло прехвърляне на 

задължения на учители и учители в ГЦО 

- ниска мотивация за учене на учениците: 

- ученици,постъпили в училище без да са посещавали подготвителна група  и без 

училищна готовност: 

- разчита се изцяло на училищната дейност,допълнителната работа и работата в 

групите за целодневно обучение 

 

Цели на програмата : 

 

Разработване и реализиране на училищна политика за намаляване на негативните 

тенденции,свързани с  ранното напускане на училище,а именно : 

 

1. Целенасочено единно въздействие върху учениците,сътрудничество между учители 

и родители с цел  превенция на ранното напускане на училище. 

2. Усъвършенстване работата на педагогическите специалисти – 

новаторство,гъвкавост,разнообразни методи и форми,приложени в учебно-

възпитателния процес,нови извънкласни дейности и дейности,свързани с 

обучителни затруднения на ученици по предмети. 

3. Оказване на институционна подкрепа от РУО , популяризиране на добри училищни 

практики. 

 

Очаквани резултати : 

 

1.Мерки и дейности на училищно ниво с цел подобряване качеството на 

обучение,прилагане на разнообразни методи и форми на преподаване.. 

2.Осигуряване на подходяща образователна подкрепа на всеки ученик. 

3.Подобряване на резултатите от обучението,показано на входящо ниво 



План за изпълнение на училищната програма : 

 

1.Подробен анализ на резултатите от входящо ниво и резултати на учениците към 

момента.Вземане на  превантивни мерки за повишаване резултатите на учениците. 

2.Установяване  нивото на базовата и функционална четивна грамотност чрез 

диагностика на учениците от втори,трети и четвърти клас. 

3.Допълнителна работа с ученици по основните предмети,по които имат пропуски в 

усвояването на общообразователния минимум. 

4.Организиране на допълнителна работа на всички учители  за ограмотяване на всички 

неограмотени ученици. 

5.Съвместна дейност на учителите на училищно ниво за обмяна на добри 

практики,мотивация за по-ефективна комуникация с учениците и родителите. 

6.Целенасочена предварителна подготовка и планиране провеждането на 

образователните дейности и оценяването,с цел повишаване качеството по отделните 

учебни предмети и на учебните резултати.Включване на по-голям брой ученици в 

извънкласни дейности. 

7.Ежедневна предварителна подготовка и водене на работна тетрадка с маркирана 

планирана урочна дейност от страна на учителя с включени цели на 

урока,актуализирани знания,ход на урока и изводи от часа.Набелязване на конкретни 

показатели за постигнати очаквани резултати,мотиви за поставени оценки и ефективна 

обратна връзка за нивото на усвояване и разбиране на учебното съдържание от 

учениците.Стимулиране на учениците,с цел повишаване мотивацията за учене. 

8.Задаване на диференцирана домашна работа на учениците чрез изясняване на 

задачите и с пример за формата на изпълнение,инструкции за работа и критерии за 

оценяване. 

9.Проверка на ученическите тетрадки за работа в клас и домашна работа,на учебните 

тетрадки и на всеки зададен за изпълнение писмен продукт на учениците извършена с 

червено чрез четивна корекция на допуснати грешки и личен подпис на учителя най-

малко веднъж седмично.Допълнителна работа с изоставащи по предметите ученици. 

10.Изготвяне на компютър на тестови комплект за задължителни писмени изпитвания 

от графика на НУ,,Доктор Петър Берон“,гр.Оряхово/входно равнище,контролни 

работи,изходно равнище/ 

11.Разнообразяване методиката на работа чрез интерактивни методи и дейности с 

интердисциплинарен характер,целенасочено прилагане на ИКТ при реализация на 

педагогическите цели. 

12.Осъществяване на поне три урочни единици през учебната година с прилагане на 

дейностния подход и/или практико-приложими знания с разработен инструментариум 

за качествена оценка на работа на учениците. 

13.Системен контрол от страна на директора на консултации по предмети,ежемесечна 

проверка на класните ръководители за реално и своевременно отразяване на отсъствия 

на учениците. 

14.Провеждане на инициативи за насърчаване на четенето на учениците от начален 

етап ,измерване качеството на четене чрез диагностика.Проучване на читателския 

интерес у учениците. 

15.Изготвяне на анализи на класове и на ниво училище за резултатите от измерванията 

16.Осигуряване на постоянен достъп на учениците до компютърен кабинет,библиотека. 

 

17.Организиране на междуучилищни инициативи на територията на община Оряхово. 

18.Провеждане и анализ на анкетно проучване сред ученици и родители в училищната 

общност за диагностика на конкретните причини за ниската мотивация на учениците за 



учене и мерки за активно участие на родителите в училищния живот за превенция на 

ранното напускане на училище. 

19.Взаимодействие с РУО и други организации с насоченост към преодоляване ранното 

напускане на училището, взаимодействие с родители и ученици. 

21.Разяснителна дейност сред родителите за необходимост от повишаване 

успеваемостта на учениците,мотивация за учене,включването им в училищни 

проекти,Обществен съвет и др.училищни мероприятия. 

 

    Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на 
дата 07.09.2021 година. 
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