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І. Анализ на проблема с отпадане на учениците от училище.
През последните години в училището има двама отпаднали ученици, но в
училищната документация (, Стратегията за развитие на училището, План за работата
на педагогическия съвет, План за работа с родителите, Годишен план, Годишен план за
контролната дейност на директора и ЗДУД) и дейностите на педагогическия и
непедагогическия персонал в училището има насоченост към ограничаване на този
проблем.
 Училището осигурява равен достъп до образование;
 Осигурена е добра и модерна материално – техническа база;
 Осъществява се контрол на отсъствията на учениците в тясно сътрудничество с
родителите;
 Педагогическите специалисти и непедагогическия персонал участват в
подходящи квалификационни форми по темата;
 Учениците се обучават и възпитават в среда, в която има изявена толерантност
към различните;
 Контрол при преместването на ученици в и от други училища;
 Сътрудничество с Дирекция социално подпомагане и Детска педагогическа стая
при съмнения за обстоятелства, които биха станали предпоставка за
преждевременно напускане на ученици от училище;
 Работа с ученици със СОП;
 Създадени са условия за ресурсно подпомагане и индивидуално обучение;
 Изградена е архитектурно достъпна среда;
 Интегриране в паралелките – в класните и извънкласните дейности;
 Работа по Национални и Европейски програми.

ІІ. Визия на Основно училище „ Евлоги Георгиев“ по отношение на превенция на
отпадане на учениците.
Задачата на ОУ „ Евлоги Георгиев“ – гр. Дупница е чрез иновативно, гъвкаво и
личностно-ориентирано обучение учениците:
 да получат пълноценни знания, умения и компетентности;
 да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят
заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично
гражданско общество;
 да развиват творческите си заложби и способности;
 да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
 училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център
за всички деца, подлежащи на задължително обучение.
Визията на Основоно училище « Евлоги Георгиев» е насочена към осигуряване на
ефективна, качествена и достъпна подкрепа за ученици, застрашени от отпадане която
осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот.
 Разнообразни дейности,
насочени към удовлетворяване на желанията и
потребностите на учениците;
 Съчетаване на класните и извънкласните форми на обучение и възпитание;
 Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип от отговорни и
развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото
достойнство;
 Работа с талантливи деца;
 Работа с деца в неравностойно социално положение;
 Работа с деца със специални образователни потребности;
 Работа с деца с различна етническа принадлежност;

 Уютна и функционална образователна среда.
1. Целева група
 Ученици от I до VII клас, които са застрашени от отпадане по различни
причини – за които съществува обективен риск от социално изключване и
липсват форми за социална подкрепа;
В по-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като
смисъл на превенция.
2. Цели:
Обща цел – Създаване на подкрепяща среда за учениците в училище
Подцели:
 Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на
училищната общност
 Създаване на положителни нагласи към учебния процес
3. План за реализиране на програмата.
 Изработване на регистър на застрашените от отпадане ученици.
Срок: м. октомври
Отг. Педагогическият съветник и кл. ръководители
 Включване в плана на ученическия съвет дейности за създаване на подкрепяща
среда.
Срок: постоянен
Отг. Ученическия съвет и класните ръководители
 Включване в плана на педагогическия съветник дейности за превенция на
отпадане и работа с деца в риск.
Срок: Учебната година
Отг. Педагогическият съветник
 Проучване чрез анкети и др. методи на желанията за участие на учениците в
извънкласни дейности.
Срок: м. октомври
Отг. Педагогическият съветник и учителите
 Сформиране на нови групи по извънкласни дейности в зависимост от желанията.
Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители, педагогическият съветник и ученическия съвет


Класните ръководители, педагогическият съветник и членовете на ученическия
съвет да мотивират застрашените от отпадане деца да се включат в избрани от
тях форми.
Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители, педагогическият съветник и ученическия съвет



Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски
срещи, активно включване в общи дейности, родителите - партньори на
училището.
Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители, педагогическият съветник
Повишаване на социалните умения на ученическия съвет и класовете за
подкрепа на съученици в риск - организиране на тренинги.
Срок:м. декември, март
Отг. Педагогическият съветник и класните ръководители









Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи
отношение по проблема.
Срок: постоянен
Отг. Директорът, ЗДУД и педагогическият съветник
Организиране на благотворителнии акции за подпомагане на застрашени и
социално слаби деца.
Срок: м. декември, април
Отг. Класните ръководители и ученическия съвет
Създаване на календар за изяви на учениците.
Срок: постоянен
Отг. Учителите

