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І.ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ 

 Проблемът отсъствие от училище е не само педагогически, но и социален. 

Причините за това са комплексни. Едни от тях са семейната среда, други – социалната 

среда и в частност – образователната система. 

 Тази програма трябва да  подпомогне  учениците да открият и развият най- 

добрите областите, в които могат да се изяват. 

 

ІІ.АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ 

1.Идентифициране на рисковите фактори 

Редовното посещение на училище се изгражда като система за самоконтрол у 

всеки ученик. Проблемът отпадане от училище е не само педагогически, но и социален. 

Причините за това са комплексни. Рискови фактори се оказват нездрава семейна среда, 

липса на социализация, недостатъчна мотивация за обучение, миграция. 

2.Анализ на влиянието на причините, водещи до непостъпване на ученици в 

първи клас или отпадане на ученици от по-горните класове от училище. 

  През изминалата учебна година имаше 4-ма  ученици в риск от отпадане. 

 Основна роля в поведението на учениците играе семейството. Родителите   

носят основната отговорност за допуснатите отсъствия от децата им. Инициативата за 

срещите между родители и учители, не би трябвало да се инициира само от учителите.  

Несъмнено законодателството в областта на образованието не подпомага 

работата на учителите и до голяма степен е важен фактор за наличието на все повече 

отсъстващи и недисциплинирани ученици. Факт е, че по-голямата част от учениците от 

V клас започват да отсъстват и създават проблеми с дисциплината. Причината е 

промяната в ППЗНП от 2009 год., с която стана задължително преминаването на 

учениците от клас в клас до завършването на начален етап. Така на някои петокласници 

липсват основни умения за четене, смятане и разказване, което ги „застопорява” в пети 

клас с години и поражда желание за бягство от час. 

Учителите, които имат ръководна роля в образователния процес на учениците, 

също носят своята отговорност за това учениците да присъстват в часовете, да бъдат 

ангажирани с учебна дейност и да бъдат удовлетворени от работата в час.  

3. Причини за направените неизвинени отсъствия и липсата на мотивация 

за учене у учениците 

 Причините са групирани  като : 

 -Икономически  – безработица и ниски доходи на родителите, занижен жизнен 

стандарт. „Бедността на семейството” не може да осигури средства дори за пътуване до 

училище.  

 -Социални – свързани са с родителска незаинтересованост, противоречия, 

конфликти, напрежение и кризи  в семейството, ученици в риск от извършване на 

противообществени прояви.  

-Миграцията на родителите   се повиши. Често при миграция на родителите в 

Западна Европа децата остават в семействата на роднини, които нямат особен 

ангажимент към тяхното образование. През последните години се засили и тенденцията 

родителите да вземат децата си в чужбина: за месеци или за години. От друга страна, 

детето, което не посещава училище, е ценно и като трудов ресурс и често подпомага 

формирането на семейния бюджет или участва в домакинската работа.  

-Липса на мотивация за учене 

 - образователни причини : 

-наличието на съществени затрудненията при усвояване на учебния материал;  

-слабия интерес към учебния процес и произтичащото от него нежелание да се 

посещава училище;  



-наличието на конфликтни отношения със съучениците или учителите и др.  

- наличие и ефективност на предучилищната подготовка  

- качество и сложност на учебното съдържание,  

-по-ниска ценност на образованието  

-липса на техническо средство за обучение 

-недостатъчни умения за работа в електронни платформи 

 

 -етнокултурни причини – липса на достатъчна чувствителност към 

етнокултурните характеристики на децата 

- по-ранното встъпване в брак  

- страх на родителите да пускат по-големите си момичета в училище поради 

опасността от открадване  

- по-ниска ценност на образованието и пр. 

 

  

 

ІІІ.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

№ Дейност Изпълнител Период 

1 Проучване и анализиране на причините за  

неизвинените отсъствия 

Кл.р-ли През 

годината 

2. Идентификация на учениците в риск: 

-допуснати над 15 неизвинени отсъствия 

-полагащи поправителни изпити 

-ученици, срещу, които е проявено насилие 

-ученици с обучителни трудности 

-ученици с противообществени прояви 

Кл.р-ли М. ХІ 

3. Постоянно  актуализиране на списъците на 

учениците в риск 

Кл.р-ли През 

годината 

4. Закупуване пособия на учениците, на които са спрени 

детските добавки 

Счетоводител През 

годината 

5. Участие във всички извънкласни дейности на 

учениците в риск 

Кл.р-ли През 

годината 

6. Мерки за намаляване на отсъствията : 

-Регистриране в правилника на училището полагане 

на изпити при допуснати над 60 неизвинени 

отсъствия 

-Уведомяване на родителите при допускане над 5 

неизвинени отсъствия от учениците 

-Изпращане на справки до Социално подпомагане 

 

Директор 

 

 

 

Кл.р-л 

 

Кл.р-л 

М.ІХ 

 

 

 

През 

годината 

Всеки 

месец 

7. Анкета за проучване проявите на училищен тормоз Кл.р-ли М.І-ІІ 

8. Отчет за редовността за водене на отсъствията Директор Всеки 

месец 

 

 

ІV. Предложения за алтернативни форми за ограмотяване на лица, които не са 

постъпвали в училище или отпаднали. 

 - Факултативно обучение на родители в педагогическа лектория 



V. Предложения за нови форми и методи за работа с деца, застрашени от 

непостъпване или преждевременно отпадане от  училище. 

-Провеждане на индивидуални срещи – разговори с настойниците и родителите на 

децата, допуснали неизвинени отсъствия.  

-Включване на децата в психогрупа  за индивидуална и групова работа.  

-Включване на учениците с неизвинени отсътвия във всички извънкласни дейности в 

училище: „Равен достъп до учиищното образование по време на кризи“; осъществяване 

на Обща подкрепа.   

VІ. Роля и място на образователния медиатор в подкрепа на борбата за отпадане 

от образвателната система на ученици 

 

1. Събиране на  информация за всички деца от общността, включително и на тези без  

постоявно местожителство, които трябва да посещават задължителното училищно 

обучение като ги вписва в документите, които предава на училищните ръководства   

Срок:м.ІХ.2021 

2. Поддържане на  контакт със  семействата за  получаване на  информация за 

проблемите на децата. Анализиране на събраните данни.    

Срок : постоянен 

 

  3.Улесняване на  комуникацията между училището и родителите с цел увеличаване 

потенциала на образователния процес на децата като: 

 - организиране на  срещи между представители на училището и родители, като 

информира последните за постиженията и проблемите на децата им. 

Срок : веднъж месечно 

 - информиране на родителите относно развитието на способностите на децата им да се 

обучават и да комуникират.  

Срок : веднъж месечно 

- мотивиране на  родителите да се включват активно в проблемите и в училищния 

живот на децата. 

Срок : постоянен 

 

 - подкрепя учителите в процеса на онлайн обучение – при работа с ученици на хартиен 

носител 

Срок : по заповед МОН 

4. Предоставяне  на родителите съвети и инструменти (напр. създаване на родителски 

клуб), които да насърчават тяхното участие в училищния живот на децата. 

Чрез организиране на срещи: 

 

- „Родителско кафене“ 

Срок: м. ІV 2023 г. 

-„Работилница за родители” 

 

Срок : м.ІІІ.2023 г. 

Отг.: Кънчева 

5. Подкрепяне на  училището при организиране на извънкласни дейности с участие на 

родителите. 

                    Срок : през годината 

 

6. Предоставя на училището актуална информация, отчети и документация за 

проблемите на учениците.   



        Срок : постоянен 

7. Организиране  и подпомагане на  процесите, свързани с : 

-набавяне на необходимите документи при постъпване в училище:  

- попълване на заявленията на родителите за прием и разясняване на обстоятелствата 

по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; 

- информиране на  семействата на учениците и местната общност относно специфични 

правила и изисквания в училището.  

        Срок : постоянен 

8. Съдействие за взаимно опазване на учениците от различни етнически групи и 

вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за 

спазване правата на детето.  

        Срок Веднъж на два месеца 

9. Улесняване на  процеса на комуникация между педагогическите специалисти и 

учениците.  

        Срок При необходимост 

10. Активно участие в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес 

на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


