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Механизъм за превенция на ранното напускане на училище

Механизмът е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за
предучилищното и училищното образование и е приет от Педагогическия съвет на

12.09.2017 г.

Настоящият механизъм за идентификация на деца в риск от отпадане от
училище в ОУ „Димитър Перов“ се реализа, за да се осъществи и чрез превантивни
мерки да предотврати своевременно отпадането им от училище.

Важен за отбелязване факт е,че ОУ ,,Д. Петров“ е училище с установени
традиции и ценности. Чрез превантивната досегашна работа, няма ученици застрашени
от отпадане и ученици в риск. Благодарение на подготвените педагогически кадри,
привлекателната училищна база, интерактивните методи на работа иуспешната работа по
множество проекти, училището се превръща в желано и предпочитано от учениците и
техните родители. За това допринасят и целодневната форма на обучение, осигуреното
хранене, класни и извънкласни форми на работа, обхващащи всички ученици. Неизменна
част от работата ни е активното сътрудничество с родителите.

Механизмът за идентификация на деца в риск от отпадане от училище е основан
на следните принципи:

1. Помощ и закрила от всички в сферата на образованието и подпомагащите ги
институции на дете, попаднало в риск от отпадане от училище.

2. Създаване на условия за активно участие на всяко дете, попаднало в риск от
отпадане в училищният живот, с цел недопускане това да се случи.

3. Работа с родителите /настойниците/ в посока по-активното им сътрудничество
с училищната общност и подпомагащите я институции.

4. Подкрепа, внимание и индивидуална работа с всяко дете. Включване в
извънкласни дейности, училищни мероприятия, различни изяви, повишаващи личната
им мотивация.

5. Целенасочена работа по промяна нагласите при някой етно-културни модели,
чиито заложени традиции, водят до ранно отпадане от образователната система.

Основната цел на механизма е да се разработят стратегии, които да допринесат
за реални изменения в практиката с цел обхващане и задържане на учениците в училище.

За успешното реализиране на основната цел способства екипната работа на
всяко ниво:

1. Взаимодействие между институциите на ниво училище: Екип за обхват на
децата в риск от отпадане от училище; класните ръководители и ръководството на
училището; Община Сливен и РУО - Сливен, с цел създаване на допълнителни
образователни възможности на деца, застрашени от отпадане.

2. Взаимодействие с ОЗД и при необходимост ДПС, когато се налага
гарантиране правата на детето.



3. Намаляване до минимум на рисковите фактори за отпадане от училище,от
които водещи са:

- Нежелание и липса на мотивация на ученика за участие в учебният процес.
- Незаинтересованост от страна на родителите по отношение присъствие,

успеваемост и дисциплина.
- Влошени семейни взаимоотношения,липса на родител.
- Оставяне на детето на грижите роднини или възрастни членове на

семейството,поради трудова миграция .
- Ограничен финансов ресурс на родителите

- Етно-културни причини

Идентифицирани като рискови фактори, предшестващи отпадането от училище
в болшинството случаи са следните:

- Продължително и безпричинно отсъствие от училище;
- Проблемна семейна среда /незаинтересовани или отсъстващи родители,

разделени родители, влошени семейни отношения, етнокултурна специфика на
нагласите в семейството/

- Проблемно приятелско обкръжение;
- Трудна адаптация към училищната среда.
Набелязване на мерки за превенция на отпадащите ученици на база водещите

рискови фактори:
1. Дейности на ниво клас:
- Събиране и анализиране на информация от класният ръководител и попълване

на информационна карта, в която се обозначават деца в риск от отпадане, като
подадената информация подлежи на актуализация.

- Формиран на подкрепяща среда в класа, подпомагана и насочване от класният
ръководител и всички учители.

- Контрол за редовното и точно отразяване и нанасяне на отсъствията на
учениците в училищната документация.

- Осигуряване на педагогическа подкрепа от страна на училищната общност и
създаване на условия за преодоляване на пропуските чрез ефективни образователни и
възпитателни подходи, самостоятелна и групова работа, както и индивидуално
отношение към застрашените от отпадане ученици, съобразно потребностите им.

- Подкрепа от страна на личните наставници, които създават доверителни
отношения с учениците и способстват за изграждане на ценностните им ориентири и
междуличностни отношения.

- Включване в извънкласни и извънучилищни дейности в съответствие с
интересите и възможностите учениците.

2. Дейности на ниво училище:
- Създаване на регистър за децата в риск от отпадане от училище
- Формиране на екипи за обхват на ученици застрашени от отпадане от училище.
- Запознаване на децата за техните права, чрез различни информационни

кампании.
- Включване на застрашените ученици в извънкласни дейности, проекти,

благотворителни инициативи.
- Насочване на застрашен от отпадане ученик към училищен психолог.
– Ефективен диалог между училищтната общност и семейството назастрашените

от отпадане ученици.
- Осъществяване на партньорство между училището и всички заинтересовани

страни на местно ниво за превенция на отпадането от образователната система.
3. Дейности с родителите:



- Запознаване на родителите с училищният правилник, както и на
новопостъпващите със споразумението за партньорство, което представя в нова светлина
понятието за сътрудничество между училищната общност и родителите.

- Информиране на семейството за социалната роля на образованието и
последиците от отпадането на детето от училище.

- Активна комуникация с родителите и консултирането по теми, които ги
вълнуват.

4. Взаимодействие с други институции:
- Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и

непълнолетни - Сливен
- Педагогически съветник/ Училищен психолог
- Ученически съвет
- Отдел „Закрила на детето“- Сливен
- Детска педагогическа стая - Сливен
- Местна комисия за борба с трафика на хора - Сливен

Изготвил:
Педагогически съветник - Десислава Дамянова


