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ПРОГРАМА
за превенция на ранното напускане на ученици

Училищното образование е право на всеки български гражданин, но и
задължение до навършване на 16-годишна възраст съгласно Конституцията на
Република България и ЗПУО. В тази връзка всяко училище е длъжно да осъществява
целенасочени дейности за предотвратяване ранното напускане на ученици и за
приобщаване на вече напуснали учебното заведение. От особено значение е
превенцията, която следва да бъде ефективна и системна. В учебното заведение трябва
да бъде изграден работещ механизъм за недопускане на отпадане, като основните
направления са следните:
1.Училищната политика във всички направления да води безусловно и без
изключения училището да се възприема от всяко дете като желано и любимо.
2.Училищното ръководство да осигурява всички необходими условия за
пълноценното интегриране на отделните ученици в училищната общност.
3.Класните ръководители да мотивират всички ученици от съответната
паралелка за редовно участие в образователно-възпитателния процес и недопускане на
отсъствия.
4.Класните ръководители да познават добре семейната среда, като не
ограничават контактите си с родителите само с беседи на организирани от училището
родителски срещи, а инициират индивидуални разговори с оглед постигане на единен
образователен и възпитателен подход. При констатиране на неотговорно родителско
поведение са длъжни незабавно да уведомят училищното ръководство, за да могат
мерките да бъдат своевременни и адекватни.
5.Идентифицирани проблеми от преподаващи в паралелката учители изискват
незабавно споделяне с класния ръководител, който е длъжен да ги изясни и да потърси
най-верния път за решаването им.
6.При наличие на трудни за решаване проблеми съответният класен ръководител
може да докладва пред специализирания орган за разглеждане и решаване на
педагогически въпроси с оглед обсъждане от участващите в него педагогически
специалисти и приемане на решение след изясняване на обстоятелствата.
7.При констатиран проблем училищното ръководство и класният ръководител
следва да ползват вътрешен ресурс за изясняването му и на тази база да се постигне
желания резултат - преодоляване на проблема в интерес на ученика.

8.Директорът и зам.-директорите УД могат да ползват и външни за институцията
специалисти с доказан положителен опит, работещи в компетентни за темата
институции - РУО-Варна, териториалната структура на МСГ - Отдел „Закрила на
детето”, Ресурсен център и др. Полезно съдействие може да окажат експертите от
Община Варна предвид компетенциите и по чл.256 ал.1 т.2 от ЗПУО.
9.Училището следва да изготвя доклади до Община Варна при наличие на
случаи, когато родители не осигуряват присъствието на децата си, за да бъдат
приложени административнонаказателните разпоредби в Глава 19 от ЗПУО и до
Дирекция „Социални дейности” за преустановяване на семейните помощи за деца.
През последните 18 години във варненското ОУ”Св.св.Кирил и Методий” няма
случаи на ранно напуснали училище ученици - резултат от отговорна,
високопрофесионална работа на директор, зам.-директори и всички педагогически
специалисти. Налице са всички условия това да бъде една от многото положителни
характеристики, изграждащи безспорния обществен авторитет на учебното заведение.

Правилникът е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 8 от
03.09.2020г.

