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ВАРНЕНСКА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  “Г. С. РАКОВСКИ” 
 
   

      Утвърдил:  
             (Ж. Георгиева - Директор) 
 

   
ПРОГРАМА  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ  
НА УЧИЛИЩЕ 

 
 
Приета на заседанието на Педагогическия съвет на 10.09.2020 г. 

 
 
 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

♦ Конституцията на Република България дефинира правото на всеки 

български гражданин на образование, гарантира задължителното обучение до 

16-годишна възраст и безплатното основно и средно образование в общинските 

и държавните училища.  Съответно основните цели на програмата са свързани 

с педагогически, психологически и възпитателни мерки за подпомагане на 

учениците, застрашени от ранно напускане на училищната среда.  

 

♦ Контролиране на социалната атмосфера в училище; нравствено 

възпитание на учениците, с цел формиране у тях на активна гражданска 

позиция, морална отговорност и мотивираност за интеграция в обществения 

живот.    

 

♦ Изграждане на положителни нагласи към учебния процес и 

педагогически мерки за редуциране на отсъствията на учениците.  

  

♦  Създаване на подкрепяща и позитивна среда за учениците в училище, 

и изграждане на мотивация за участие в живота на училищната общност.   

 

♦  Включващото образование предполага приемането на всички 

различия. Различията между учениците са източник на богатство, 

разнообразие, творчество и вариативност. В гимназията не се толерира 

дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, 
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социален произход, вероизповедание, обществено положение, здравен или 

друг статус.     

 

♦ Развиване на  творческите дарби и способности на учениците; 

създаване на умения и навици за здравословен начин на живот.   

 

 

 

II. ПРИЧИНИ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

 

1. Рискови фактори, водещи до преждевременно отпадане от 

училище на дадени ученици.   
 

1.1. Фактори, свързани с учебния процес. 

Учениците, застрашени от отпадане, обикновено изпитват трудности в 

усвояването на учебното съдържание; те имат негативни нагласи към 

образователния процес, както и недостатъчно формирани навици за учене. В 

резултат на това, те получават незадоволителни оценки, не успяват да се 

адаптират пълноценно към училищната среда и допускат голям брой 

отсъствия.      

 

1.2. Икономически и материални затруднения. 

 Ниският жизнен стандарт на родителите би могъл да затрудни или да 

направи невъзможно пълноценното участие на децата в учебния процес.    

 

1.3. Фактори, свързани с психологическата атмосфера в 

семейството. 

Понякога семейната среда се характеризира с родителска 

незаинтересованост, неглижиране, конфликти, напрежение и кризи в 

междуличностните отношения.  Понякога родителите не полагат достатъчно 

усилия да мотивират децата си да формират навици за учене.  

 

Други аналогични фактори са влиянието на неформалните групи 

(приятелската среда), на етнокултурната среда, на миграционните процеси 

(смяна на местоживеенето), както и на здравния статус на учениците (напр. при 

хронично болните деца).      

 

 

2. Анализ на влиянието на причините, водещи до отпадане от 

училище. 
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За нашата гимназия, факторите, които евентуално биха могли да доведат 

до отпадане на отделни ученици, са следните (и са подредени по степен на 

важност): 

- Фактори, свързани с учебния процес.  (Виж т.1.1.) 

- Фактори, свързани с психологическата атмосфера в 

семейството.  

- Икономически и материални затруднения.   

 

  

3. Причини за направените голям брой неизвинени отсъствия,  за 

получените незадоволителни оценки и за липсата на мотивация за учене у 

някои ученици.  

 

Причините обхващат твърде широк спектър от проблеми: незряло 

отношение на някои ученици към  образователния процес и към мястото на 

образованието в кариерното развитие; неблагоприятна семейна среда; 

недостатъчни знания и умения за усвояване на учебния материал; слабости в 

организацията на учебния процес; ниската степен на толерантност в 

отношенията между някои групи от ученици; липсата на позитивни трудови 

навици у някои ученици.    

 

 

III. ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. Предложения за алтернативни форми за обучение на ученици, 

които са застрашени от отпадане.  
 

- извънкласни дейности в спортни клубове и занимания с различни 

видове изкуства.  

 

- обучение в работна среда: УТФ, стажове, проекти и др.   

 

- алтернативни форми на обучение: самостоятелна или дистанционна.   

 

- психологическа и консултативна работа от страна на класните 

ръководители, педагогическия съветник и други учители.   

 

- извънучилищни дейности и педагогически курсове към 

неправителствени организации, учебни центрове, социални институции и др.  
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2. Оптимизации и иновации в учебния процес. 

- Разнообразни творчески дейности, насочени към удовлетворяване на 

потребностите и желанията на учениците;  

 

- Съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на 

обучение и възпитание; 

  

- Интерактивни и иновативни методи за обучение и активизиране на 

учениците; 

 

- Работа с деца в неравностойно социално положение;  

 

- Работа с талантливи и надарени ученици; 

 

- Работа с деца с хронични заболявания;  

 

- Установяване на активен диалог между ВТГ и външни организации, 

имащи отношение по проблема ;   

 

- Повишаване на квалификацията и мотивацията на учителите, и  

обединяването им в Професионални учебни общности (ПУО). 

 

Професионалните учебни общности са важна градивна и креативна 

единица в стратегията на ВТГ. Учителите от ПУО работят и планират заедно 

всички свои инициативи; те са лидери и вдъхновители на своите ученици. 

Учителите търсят новаторски интердисциплинарни методики, с цел да разкрият 

връзката между различните учебни дисциплини, както и приложението на 

усвоените знания в житейската практика.      

 

Професионалните учебни общности налагат формирането на училищна 

култура, която демонстрира разбиране, творческо мислене и прегръща идеята 

за учителско лидерство и сътрудничество. Членовете на екипа, които редовно 

си сътрудничат с цел непрекъснато усъвършенстване, демонстрират 

насоченост на преподаването към училищни нововъведения.  

 

Главен акцент на ПУО е професионалното учене, при което учителите 

работят и учат заедно, като непрекъснато оценяват ефективността на 

практиките и потребностите, интересите и уменията на своите ученици.  
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