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  ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ” 

 

                         П Р О Г Р А М А 

за превенция на ранното напускане на училище  

2021/2022 учебна година 

Ц Е Л И: 

I. Повишаване на мотивацията на учениците за учебен труд и стремеж за личностна 

реализация в учебна среда с цел намаляване на отсъствията от училище и ниската 

успеваемост на отделни ученици 

II. Ранно диагностициране на ученици в риск от ранно напускане на училище и набелязване 

на мерки за индивидуална работа с тях 

З А Д А Ч И: 

I. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната 

общност 

II. Създаване на положителна нагласа към учебния процес  

 

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

I. 1. Да продължи работата на педагогическия колектив за предоставяне на пълноценни 

знания, изграждане на трайни  умения и компетентности на учениците, чрез използване на 

интерактивни методи на преподаване и възможностите на компютърните технологии. 

Срок: постоянен 

Отг.: преподавателите по предмет 

I. 2. Да продължи работата на педагогическия колектив за откриване и развитие на 

творческите заложби на учениците, чрез умело използване на различни организационни  

форми – факултативни часове, извънкласни дейности, школи, клубове, олимпиади, 

състезания и др. 

Срок: постоянен 

Отг.: преподавателите по предмети 

I. 3. Да продължи работата на преподавателите за повишаване на интереса на учениците към 

активно участие за работа в екип, чрез поставяне на групови задачи по отделни учебни 

предмети, участие в екологични проекти, чествания на събития и др. 

Срок: постоянен 

Отг.: преподавателите по предмети 
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 I. 4. Да се продължи обучението на педагогическия колектив за своевременно 

идентифициране и решаване на социални, образователни, поведенчески и др. проблеми, 

които поставят децата в риск от ранно напускане на училище, както и за развиване на 

уменията за работа в екип, за подкрепа на цялостното развитие на ученическата личност. 

Срок: постоянен 

Отг.: Св. Бюйлекова и Т. Цоневска 

 I. 5. Училището да продължи да се утвърждава като конкурентноспособен и привлекателен 

център за децата от региона с интереси към природо-математическите науки. 

Срок: постоянен 

Отг.: преподавателите по предмети 

училищното ръководство 

I. 6. Да се насочи работата на класните ръководители към ранно кариерно ориентиране на 

учениците, чрез разглеждане на съобразени с възрастовите категории теми в часа на класа. 

Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители 

II.1. Да се проведат анкети в началото на учебната година от класните ръководители за 

установяване на нивото на мотивацията за учене, интересите и потребностите на учениците 

и причините за направените отсъствия през предходната учебна година.     

Срок: месец октомври 

Отг.: Св. Бюйлекова, Г. Бяндов, Т. Цоневска 

класните ръководители 

II. 2. Да се осъществява наблюдение и анализ на поведението на учениците на всички нива 

на училищно взаимодействие, като ключова роля имат класните ръководители. 

Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители 

II. 3. Класните ръководители своевременно да подават информация до училищната комисия 

за превенция на риска от ранно напускане на училище за наличие на ученици в риск от 

отпадане от училище. 

Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители 

II. 4. Да се засили контролът върху отсъствията и своевременното информиране на 

родителите за направените отсъствия. 

Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители 
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II. 5. Да се работи за откриване на силните страни на личността на застрашените от ранно 

напускане на училище ученици, анализ на постиженията им и осъществяване на 

педагогическа подкрепа от страна на учителите и училищното ръководство. 

Срок: постоянен 

Отг.: преподавателите по предмети 

училищното ръководство 

II. 6. Училищната комисия за превенция на ранното напускане на училище да изготвя 

индивидуален план за работа с всеки отделен ученик в риск от ранно напускане на училище, 

да съдейства за нейното изпълнение и извършва периодична оценка и актуализация на 

мерките. 

Срок: постоянен 

Отг.: училищната комисия 

II. 7. Да се активизира ученическото самоуправление и да се насочат усилията на 

ученическите съвети за подкрепа на ученици в риск от ранно напускане на училище.  

Срок: постоянен 

Отг.: ученическият съвет 

II. 8. Да се насочат усилията на училищното ръководство и УН за по-ефективно 

взаимодействие учители-родители като се търсят нови форми за взаимодействие. 

Срок: постоянен 

Отг.: училищното ръководство и  

ръководството на УН  

II. 9. Училището да осъществява активно взаимодействие с други институции, имащи 

отношение към обучението и възпитанието на учениците. 

Срок: постоянен 

Отг.: училищното ръководство 


