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Програмата е приета от Педагогическия съвет с протокол №9/10.09.2020 г. на 

основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование 

и утвърдена със Заповед на Директора №РД-08-691/11.09.2020 г. 

.  
Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" 

2700 Благоевград, ул. "Брегалница" № 2, тел. 83 19 98, факс 83 19 84, suiche@abv.bg 



Въведение 
Училищната програма за превенция на отпадането на ученици е изработена в контекста 

на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от 
Европейската комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020”.  Програмата за 
учебната 2020/2021 година е в съответствие с приоритета за включващо образование на МОН и 
на препоръките, направени във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване 
и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на 
всички деца на възможности за най-добър старт в живота. Програмата е насочена към получаване 
на средно образование от всички ученици в нашето училище. 

 
Принципи 
Училищната програма за превенция на отпадането на ученици кореспондира с темата за 

включващото образование като предпоставка за предотвратяване на социалното изключване. 
Базира се на основни принципи на включващото образование: 

 Да открием тази област, в която даден ученик е добър; 

 Да му помогнем да се превърне в отличник в тази област, като доразвие 
своите знания и умения по приемлив за обществото начин; 

 Чрез това, в което е добър да развие допълнителни знания и умения и в 
останалите области, които са заложени в учебните програми, т.е. да направи прехода от 
това, в което ученикът е отличник към останалото, в което обществото иска да бъде 
отличник; 

 Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до 
образование; 

 Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които 
образованието дава; 

 В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на 
раса,народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, 
обществено положение, увреждане или друг статус; 

 Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище – 
чрез СИП, ЗИП, предметите от ЗП – за да могат децата и родителите на всички ученици да 
видят своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред всички деца 
и родители; 

 Да направим училището привлекателно място и за учениците, които 
не проявяват особен интерес към учебното съдържание; 

 Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в 
която може да открие своето място; 

 Включващото образование предполага промени в образователната 
система, за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много по-
голяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата; 

 Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на 
проблеми; 

 Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при 
неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в 
образователния процес; 

 Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, 
както и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат 
възможности за включване. 
 
 
 
 



Визия 
Програмата за превенция на отпадане се основава на 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 от района, подлежащи на задължително обучение; 
Визията на СУИЧЕ „Свети Климент Охридски” - Благоевград като училище, осигуряващо 

ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане, която 
осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот, се фокусира върху: 

• разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите 
на учениците; 

• 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. 
 
 
МЕРКИ (ДЕЙНОСТИ) ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ 
 
1. Своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на 

училищния материал и застрашеност от отпадане. 
       Срок: 30 юни 2021 година. 
       Отговорни: учителите 
2. Актуализиране на регистър на застрашените от отпадане от училище ученици. 
       Срок: 30 октомври 2020 година. 
       Отговорни: класни ръководители, пед. съветник 
3. Провеждане на задължителна допълнителна индивидуална и групова работа по 

съответните предмети, предоставяща възможности за индивидуален темп при усвояване на 
учебния материал от застрашените от отпадане ученици. 

       Срок: 30 юни 2021 година. 
       Отговорни: учителите 
4. Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни и извънучилищни 

дейности. 
       Срок: 30 юни 2021 година. 
       Отговорни: учителите 
5. Участие на учениците, застрашени от отпадане в  дейности по интереси. 
       Срок: 30 юни 2021 година. 
       Отговорни: учителите 
6. Осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на застрашените 

от отпадане ученици. 
       Срок: 30 юни 2021 година. 

Отговорни: учителите, класните ръководители, 
педагогическия съветник. 

 
7. Включване на ученици в благотворителни кампании, базари, тържества, екскурзии и 

други училищни и извънучилищни дейности.  
       Срок: 30 юни 2021 година. 



Отговорни: учителите, класните ръководители, 
педагогическия съветник, логопеда 

8. Засилване на контрола върху отсъствията и своевременно информиране на  
родителите. 

     Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни: учителите, класните ръководители, 
педагогическия съветник 

9. Индивидуална работа с ученици, застрашени от отпадане и дейности на ръководството 
на училището в изпълнение на ЗПУО. 

     Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни: директор, зам. директор 

10. Организиране и координиране на здравословна и безопасна училищна среда чрез 
взаимодействие с други институции в училищната система и извън нея, с оглед превенция на 
отпадането на ученици от училище – отдел„закрила на детето“ към Община Благоевград, спортни 
клубове, център за кариерно развитие, православен център. 

Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни: учителите, класните ръководители, 
педагогическия съветник 

11. Дейности в училище, свързани с обгрижването на учениците – осигуряване на закуски, 
плодове, обедно хранене, учебници и учебни помагала. 

Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни: ръководство, учители, класните 
ръководители 

12. Роля на училищното настоятелство и на родителите – ключов елемент в подхода за 
превенция на ранното отпадане на децата от училище.  

Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни: училищно настоятелство 

13. Ролята на  кариерното ориентиране на учениците – фактор при работа с ученици, 
застрашени от отпадане, с оглед бъдещата им успешна реализация и насока за избор на ДЗИ. 

Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни:  класните ръководители, пед. съветник 

14. Дейности по осъществяване на гражданско и здравно образование в часа на класа чрез 
беседи, срещи, интерактивни подходи и други. 

Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни: учителите, класните ръководители, 
педагогическия съветник. 

15. Ежемесечно изпращане на уведомителни писма до дирекция “Социално подпомагане” 
за учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия.  

Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни:  класните ръководители 

16. Работа по постоянно действащ Механизъм по съвместна работа на институциите по 
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст. Обхождане на адреси на ученици в риск от отпадане 
съвместно с представители на други институции. 

Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни:  педагогическия съветник 
 

17. Работа по постоянно действащ Механизъм по съвместна работа на институциите по 
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст. Администриране на Междуинституционална платформа 
„Посещаемо и безопасно училище”.  

Срок: 30 юни 2021 година. 



Отговорни:  педагогическия съветник 
 18. Съвместни дейности с отдел „Закрила на детето“, МКБППМН, МКБТХ, Инспектор ДПС, 

Православен център, регионална библиотека, здравни и образователни медиатори към Община 

Благоевград 

Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни: педагогическия съветник, класните 

ръководители. 

19. Ангажиране на Ученическия съвет с дейности за превенция на преждевременното 

напускане на училище. 

Срок: 30 юни 2021 година. 
Отговорни: педагогическия съветник, класните 

ръководители. 

 

 


