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1. МИСИЯ: 
Всички  деца  имат  право  на  достъп  до  образователната  система  и  възможност  за  

развитие  чрез  образование, което  в  най-голяма  степен  съответства  на  техните  
потребности, потенциал  и  цели. Основна  мисия  в  НУ  „Св. Софроний  Врачански" е  
недопускане  появата  на  отпадащите  ученици, предлагайки  качествено  обучение, равен  
старт  и  ресурси  за  всички. 

2. ЦЕЛИ  НА  ПРОГРАМАТА  ПО  ПРЕВЕНЦИЯ  НА  РАННОТО  НАПУСКАНЕ  
СИСТЕМАТА  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО : 
✓ Разработване, изпълнение  и  мониторинг  на  цялостна  и  интегрирана  училищна  
политика  за  превенция  на  ранното  напускане  на  училище; 
✓ Ранно  идентифициране  на  рисковите  фактори  за  преждевременното  напускане  на  
училище, с  оглед  ограничаване  на  последиците  от  тях; 
✓ Насърчаване  включването  в  образованието  на  рискови  групи  и  развиване  на  
приобщаващото  образование; 
✓ Увеличаване  на  разнообразието  и  ефективносrга  на  механизмите  и  стимулите  за  
включване  в  образование  и  обучение. 

З. ПРИЧИНИ  ЗА  ПРЕЖДЕВРЕМЕННО  НАПУСКАНЕ  НА  УЧИЛИЩЕ  
Идентифицираните  причини  могат  да  бъдат  класифицирани  в  няколко  основни  категории: 

А. Икономически  причини  
Безработицата, ниските  доходи, пониженият  жизнен  стандарт  и  бедността  поставят  

много  деца  в  условия, водещи  до  повишен  риск  от  отпадане  от  училище. В  резултат  на  
финансовите  и  икономически  затруднения  много  деца  са  принудени  да  помагат  на  
семействата  си, което  води  до  нарушаване  на  участието  им  в  учебния  процес. Заедно  с  
това, през  последните  години  всички  сме  изправени  пред  нови  предизвикателства  в  
следствие  на  Ковид  пандемията  и  динамичните  събития  на  политическата  сцена. По  време  
на  пандемията  се  налага  учениците  да  преминават  в  отдалечена  среда  на  обучение, 
използвайки  лаптоп  и  интернет  - ресурси, с  които  не  всички  семейства  разполагат. 

Б. Социални  причини  
Свързват  се  с  родителска  незаинтересованост , противоречия, конфликти, 

напрежение  и  кризи  в  семейството, отрицателно  въздействие  на  домашната  среда, 
функционална  неграмотност  или  ниско  образование  на  родителите, непълни  семейства, 
деца  и  ученици  в  риск  от  извършване  на  противообществени  прояви, ученици  с  
поведение, което  е  трудно  или  е  в  конфликт  със  закона, домашно  насилие, незачитане  
правото  на  избор  на  децата, налагането  на  строги  наказания. 

В. Образователни  причини  
Обхващат  широк  кръг  проблеми: трудности  в  усвояването  на  учебното  

съдържание, слабости  в  методиката  на  преподаване  и  в  организацията  на  обучението . 
Образователните  причини  са  свързани  и  с  начина  на  оценяване, квалификацията  на  
учителите, навиците  за  учене, негативни  нагласи  на  участниците  в  образователния  процес  
и  липсата  на  мотивация, качеството  на  учебниците . Големият  брой  отсъствия, липсата  на  
достатъчно  ефективна  система  за  контрол  върху  начина  на  воденето  и  отчитането  им, 
влошената  дисциплина, насилието  и  агресията  в  училище, ниските  образователни  
резултати  са  също  вътрешни  за  училищните  процеси. Взаимоотношенията  в  детската  
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градина, прерастващи  като  такива  и  в  училището, неподходящият  избор  на  
училище  са  също  сред  важните  образователни  причини  за  преждевременното  напускане  
на  училище. 

Г. Етнокултурни  причини: 
Етнокултурното  многообразие  в  съвременната  българска  образователна  система  се  

изразява  в  специфичните  етнически, религиозни  и  езикови  измерения. Силно  действащите  
вътрешно-групови  норми  и  натискът  на  етнокултурните  традиции  сред  уязвими  етнически  
общности  и  групи  предопределят  специфичните  причини  за  преждевременното  напускане  
на  училище: отсъствие  на  познавателна  мотивация, ниска  степен  на  готовност  за  училище, 
липсва  мотивация  на  родителите  за  получаване  на  образование  от  децата  им  и  др. Заедно  с  
това  през  последната  година  в  България  емигрираха  хиляди  семейства  от  Украйна, заедно  
с  децата  си, които  са  в  задължителна  училищна  възраст. Това  налага  включването  и  
адаптирането  на  нова  етнокултурна  група  ученици, които  ще  се  включат  в  
образователната  ни  система  и  тези  промени  ще  променят  и  динамиката  в  класовете . 

Д. Институционални  причини: 
Като  такива  могат  да  се  квалифицират  недостаrьчно  координираният  подход  

между  различните  служби  и  специалисти  на  национално, регионално, местно  и  училищно  
ниво  за  справяне  с  преждевременното  напускане  на  училище; недостаrьчно  ефективният  
контрол  върху  управлението  и  функционирането  на  политиките  за  обхващане, задържане  
и  реинтегриране  на  децата  и  учениците  в  образователната  система. 

Е. Причини, свързани  със  здравния  статус: 
В  контекста  на  политиките  за  развитие  на  приобщаващото  образование  продължава  

тенденцията  за  интегриране  на  децата  със  специални  образователни  потребности  в  
общообразователните  училища. Рисковете  за  преждевременното  напускане  на  училище  са  
свързани  с  недостаrьчна  подготовка  на  детските  градини  и  училищата  за  приобщаване  на  
тези  деца. Тук  се  включват  и  всички  фактори  на  материалната  база, образователната  
среда, човешките  и  финансовите  ресурси, които  не  отговарят  на  изискванията  за  
прилагане  на  принципите  на  приобщаващото  образование . 
Една  от  групите  с  повишен  риск  за  преждевременно  напускане  на  училище  е  групата  на  
децата, които  не  са  включени  в  системата  на  предучилищното  възпитание  и  подготовка. 
Непосещаването  на  детска  градина  повишава  риска  от  възникването  на  обучителни  
затруднения  в  училище, особено  за  децата  от  уязвимите  групи. Тези  затруднения  
обикновено  се  проявяват  още  в  началния  етап  на  образование  и  могат  да  станат  причина  
за  преждевременното  напускане  на  училище. 

Ж. Причини  свързани  със  смяна  на  местоживеенето  в  чужбина: 
Особено  тревожна  е  тенденцията  на  нарастването  броя  на  учениците, които  

напускат  училище  поради  заминаване  в  чужбина. Положителната  промяна  на  състоянието  
изисква  прилагането  на  комплексни  мерки  и  добра  координация  между  институциите  от  
няколко  различни  сектора  на  всяко  ниво  на  управление  - национално, регионално, местно  
и  училищно. 

4. КЛЮЧОВИ  МЕРКИ  И  ДЕЙСТВИЯ: 
За  превенция  и  намаляване  броя  на  отпадналите  ученици  от  системата  на  

образованието, в  НУ  „Св. Софроний  Врачански" се  предприемат  следните  мерки  и  
действия: 
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Мерки: Осигуряване  на  позитивна  образователна  среда  - училищен  климат, 
атмосфера  на  взаимоотношения  и  управление: 

Позитивната  образователна  среда  е  свързана  с  ясно  дефиниране  на  правата, 
задълженията  и  отговорностите  на  участниците  в  образователния  процес  за  осигуряване  
на  условия  за  образование, благоприятстващо  развитието  на  личността  на  всяко  дете  и  
ученик, както  и  с  подобряване  взаимодействието  в  образователните  институции . 

Разработване  и  предоставяне  на  позитивна  среда  в  НУ  „Св. Софроний  Врачански" е  
ключова  мярка  в  превенцията  на  преждевременното  напускане  на  училище, като  във  
формирането  й  се  включват  дейности  като: разработване  и  изпълнение  на  собствена  
програма  за  превенция, подобряване  на  капацитета  на  педагогическите  екипи  за  
идентифициране  на  причините  за  отпадане, дейности  по  отношение  намаляването  на  
отсъствията, партньорството  с  други  заинтересовани  страни  и  специалисти  за  работа  със  
уязвими  семейства  и  общности. 

Дейности: Организират  се  дейности  съгласно  Наредбата  за  приобщаващо  образование  - 
подкрепа  на  учениците, според  индивидуалните  особености, активно  взаимодействие  
между  родители, деца  и  ученици  и  педагогически  специалисти, развиване  на  между- 
училищни  инициативи  и  системен  обмен  на  добри  практики  за  превенция  на  
преждевременното  напускане  на  училище, използване  на  ученическото  самоуправление  и  
др. 
✓ за  децата  със  статут  на  бежанци  се  осигурява  възможност  за  допълнително  

обучение  по  български  език  като  чужд, съгласно  Наредба  №б; 

Мерки: Повишаване  качеството  на  образованието  като  предпоставка  за  развитие  на  
личностга  на  всяко  дете  и  ученик  и  предотвратяване  на  преждевременното  
напускане  на  училище. 
Постигането  на  по-добри  резултати  от  обучението  на  децата  и  учениците  спомага  за  
преодоляване  на  евентуални  пречки  пред  развитието  им, за  придобиване  на  ключовите  
компетентности  и  осигурява  възможности  за  личностна  и  професионална  реализация. 

Дейности:  
В  това  отношение  следва  да  се  постави  акцент  върху: 
✓ актуализиране  на  учебните  програми, съгласно  последните  законови  промени  и  
стандарти, с  акцент  върху  практическата  насоченост; 
✓ оценяване, установяващо  резултати  и  осигуряващо  обратна  връзка, за  поддържане  
и  стимулиране  на  мотивацията  за  учене; 
✓ прилагане  на  съвременни  подходи  на  преподаване, съобразени  с  индивидуалносrга  
на  детето  и  ученика  като  партньор  в  образователния  процес; 
✓ квалификация  на  педагогическите  специалисти, насочена  към  идентифициране  и  
справяне  със  случаите  на  риск  от  преждевременно  напускане  на  училище; 
✓ развиване  и  популяризиране  на  нови  форми  на  обучение; 
✓ формиране  на  нагласа  за  учене  през  целия  живот  от  най-ранна  възраст. 

Мерки: Осигуряване  на  достъп  до  образование  и  повишаване  на  качеството  на  
образованието  за  децата  и  учениците  от  уязвими  етнически  общности. 
Политиката  за  всеобхватно, достъпно  и  качествено  образование  се  отнася  до  всички  
български  деца  и  ученици  без  оглед  на  тяхната  етническа  принадлежност, като  в  
училището  се  предприемат  мерки  за  осъществяване  на  образователната  интеграция  на  
децата  и  учениците  и  съхранение  и  развитие  на  тяхната  идентичност. За  целта  е  
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необходимо  да  се  реализират  политики  за  преодоляване  на  обособяването  по  
етническа  принадлежност  на  децата  и  учениците  в  групи  и  паралелки . 

Дейности:  
В  НУ  „Св. Софроний  Врачански" паралелките  се  формират  по  критерии, като: близост  на  
местоживеене, месторабота  на  родителите, брат  или  сестра, учащи  в  заведението  и  др., но  
не  се  допускат  признаци  за  етническа  принадлежност  или  социална  характеристика, като  
на  всички  деца  е  осигурена  еднаква  образователна  среда  и  отношение  от  квалифицирани  
преподаватели . В  училището  се  обръща  внимание  на  това, че  богатството  е  породено  от  
многообразието  и  се  държи  на  индивидуалните  качества, които  не  се  потискат, а  
стимулират. За  децата, чийто  майчин  език  не  е  българския  ще  бъде  осигурено  
допълнително  обучение  по  български  език  като  чужд, с  цел  по-бързото  адаптиране, 
улесняване  на  общуването  и  постигането  на  добри  образователни  постижения . 

Мерки:  
Достъп  до  качествено  образование  за  деца  и  ученици  със  специални  образователни  
потребности. 

Дейности:  
Учениците  със  специални  образователни  потребности, се  приобщават  чрез: 
✓ развитие  капацитета  на  учителите  за  работа  с  учениците  със  специални  
образователни  потребности; 
✓ Предоставяне  на  възможност  за  допълнителна  подкрепа, съгласно  Наредбата  за  
ПО; 
✓ изграждане  на  педагогическа  и  специализирана  подкрепяща  среда  за  всяко  дете  и  
ученик  за  осигуряване  на  приобщаващото  образование  - в  училището  има  назначен  
педагогически  съветник, логопед  и  фелдшер, както  и  активно  партньорство  с  Регионален  
ценrьр  за  подкрепа  процеса  на  приобщаващото  образование -Враца; 
✓ Изграждане  на  досrьпна  и  безопасна  среда, за  осъществяване  на  физическото  
пребиваване  на  децата  със  СОП  в  училище. 

Мерки:  
Повишаване  участието  и  ангажираността  на  родителите  
Родителите  и  местната  общност  са  участници  в  процеса  на  образование . Те  са  основен  
фактор  за  подпомагане  на  децата  в  риск  от  преждевременно  напускане  на  училище. 

Дейности:  
Включването  на  родителите  се  насърчава  чрез: 
✓ популяризиране  на  добри  практики  и  възможности  за  участие  в  мрежи  за  
включване  на  родителите  и  местната  общност  в  мерки  за  предотвратяване  на  
преждевременното  напускане  на  училище; 
✓ Функциониране  на  Училищно  настоятелство  - по-този  начин  се  цели  повишаване  
отговорността  на  родителите  и  тяхната  активност  за  сътрудничество  с  учителите  и  
училищното  ръководство; 
✓ Организиране  на  тематични  родителски  срещи  и  училища  за  родители, по  актуални  
въпроси; 
✓ Включването  на  родителите  в  различни  инициативи, училищни  празници  и  
мероприятия. 
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Мерки:  
Утвърждаване  на  индивидуалното  и  групово  наставничество . 
Изграждането  на  развиващи  се  училищни  общности  е  предпоставка  за  ефективна  
политика  за  намаляване  на  преждевременното  напускане  на  училище. 

дейности:  
✓ училищно  самоуправление, чрез  ученически  парламент  „Детство  без  тревоги" - в  
него  се  разработват  и  обсъждат  идеи  за  ненасилие  и  изграждане  на  силна  училищна  
общност; 
✓ предоставяне  на  консултации  с  педагогически  съветник  за  осигуряване  на  
ефективна  комуникация  за  навременното  идентифициране  и  разрешаване  на  възникнали  
проблеми; 
✓ работа  по  развитие  на  класа  като  екип, с  различни  дейности  в  час  на  класния  
ръководител  или  извън  учебно  време; 
✓ ангажиране  на  ученическия  парламент  с  дейности  по  превенция  на  
преждевременно  напускане  на  училище. 

Мерки: 
Училището  прилага  мерки  за  превенция  и  преодоляване  на  отсъствията  и  на  ранното  
напускане  на  системата. 

дейности:  
✓ изготвяне  на  стратегия, план  за  действие  в  зависимост  от  конкретните  условия  и  
отделния  случай  на  всеки  ученик; 
✓ ефективно  провеждане  на  консултациите  и  допълнителните  занимания  с  децата  и  
учениците; 
✓ информиране  на  дирекция  „Социално  подпомагане" за  учениците, допуснали  
повече  от  пет  неизвинени  отсъствия  в  рамките  на  един  месец, както  и  активно  
сътрудничество  с  други  институции, съгласно  механизъма  за  съвместна  работа  на  
институциите; 
✓ своевременно  информиране  на  родителите  за  отсъствията  и  за  успеха  на  учениците  
и  провеждане  на  съвместни  дейности  с  родителите; 
✓ активизиране  на  ученическото  самоуправление  и  включване  на  учениците  в  
занимания  по  интереси  и  др. 

Мерки:  
Подкрепа  за  развитието  на  децата  и  учениците. 
За  осигуряване  на  подходяща  физическа, психологическа  и  социална  среда  за  развиване  на  
способностите  и  уменията  на  децата  и  учениците  е  необходима  допълнителна  или  обща  
подкрепа, съгласно  Наредбата  за  приобщаващо  образование . Тя  се  предоставя  на  деца  и  
ученици: със  специални  образователни  потребности; с  хронични  заболявания; в  риск; с  
изявени  дарби, като  ограничава  преждевременното  напускане  на  училище  и  предотвратява  
социалното  изключване. 

дейности:  
✓ работа  с  педагогически  съветник  и  логопед; 
✓ създаване  на  комисии  и  екипи  при  необходимост, които  да  работят  съвместно  с  
родителите, органите  за  закрила  правата  на  детето  и  органите  за  борба  срещу  
противообществените  прояви  на  малолетните  и  непълнолетните ; 
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✓ След  идентифициране  на  децата  и  учениците, застрашени  от  
преждевременно  напускане  на  училище  и  причините  за  това, следва  да  се  прилагат  
конкретни  мерки  за  всеки  застрашен, като: работа  със  семейството  му, насочване  за  
работа  с  психолог/ педагогически  съветник, препоръка  за  включване  в  група  за  
целодневна  организация  на  учебния  ден; допълнителни  занимания/консултации, 
насочване  към  занимания  по  интереси. 

Мерки:  
Развитие  на  дейности  по  интереси. 
Заниманията  по  интереси  имат  . доказан  ефект  като  средство  за  повишаване  
удовлетвореността  на  децата  и  учениците  от  живота  в  училището  и  ограничаване  на  
преждевременното  напускане  на  училище. Те  осмислят  свободното  време  на  учениците  
чрез  изява  в  предпочитана  дейност, приобщават  и  мотивират, включително  деца  и  
ученици  с  идентифицирани  потребности  от  специфична  подкрепа, деца  и  ученици  в  риск  
от  отпадане  и/или  с  прояви  на  агресия  и/или  насилие. Тези  дейности  повишават  
мотивацията  за  участие  в  образователния  процес  и  допринасят  за  развиване  на  знания, 
умения  и  компетентности. 

дейности:  
В  училището  действат  клубове  по  интереси, в  които  учениците  могат  да  се  занимават  с  
извънкласни  дейности, които  им  носят  удовлетворение  и  повишават  мотивацията  им. 
През  учебната  2022-2023 година  ще  се  реализират  групи  за  дейности  по  интереси  в  
направленията: математика, дигитална  креативност, спорт, изкуство  и  култура. Заедно  с  
това, учениците  ще  участват  в  дейности  по  проект  Подкрепа  за  приобщаващото  
образование", където  учениците  със  СОП, в  риск, с  хронични  заболявания  и  тези  с  
изявени  дарби  ще  имат  възможност  да  получават  допълнителна  подкрепа. Учениците  
участват  и  в  разнообразни  проектни  дейности  по  Еразъм+, в  които  децата  ще  си  
сътрудничат  и  докоснат  до  различни  култури, ценности  и  опит, както  и  проект: 

Мерки:  
Подпомагане  на  ученици, застрашени  от  преждевременно  напускане  на  училище  по  
финансови  причини  
Една  от  основните  причини  за  преждевременното  напускане  на  училище  е  липсата  на  
финансови  средства  на  семейството  за  осигуряване  на  редовното  присъствие  и  активното  
участие  на  децата  и  учениците  в  образователния  процес. Невъзможност  за  осигуряване  на  
лаптоп  и  интернет  за  обучение  в  отдалечена  среда. 

дейности:  
✓ Осигуряване  на  технически  средства  за  успешното  обучение  в  онлайн  среда; 
✓ Организиране  и  включване  в  дарителски  инициативи  за  материално  подпомагане  - 
„Ангелска  елха", „Осинови  врачанско  семейство" и  др. 

✓ Поемане  от  училището  по  1 лв. на  ден  от  цената  на  храненето  в  стол; 
✓ Осигуряване  на  възможност  за  транспорт  на  пътуващите  ученици; 

Училищна  комисия: 

1. Виолина  Славкова  - педагогически  съветник  
2. Нина  Димитрова  -логопед  


