Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"
гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца

ПРОГРАМА
за превенция на ранното напускане на училище
учебна 2017/2018 година

Програмата за превенция на ранното напускане на училище е приета на
заседание на ПС (протокол № 2/23.10.2017 г.) и е утвърдена със Заповед №
1712/402 от 21.12.2017 г. на директора на училището

I. Анализ на състоянието.
В Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуйсе обучават
974 ученици. От тях около 10% са ученици от уязвими групи. Учениците,
идентифицирани като ученици в риск от отпадане за учебната 2016/2017
г. са 27. От тях отпаднали – 3.
Тенденцията на отпадащите ученици през последните 5 години е
следната:
Учебна 2012/2013 г. 3 ученици
Учебна 2013/2014 г. 2 ученици
Учебна 2014/2015 г. 8 ученици
Учебна 2015/2016 г. 2 ученици
Учебна 2016/2017 г. 3 ученици
Отпадащите ученици са постъпващи в V клас, неограмотени и без
създадени навици за редовно присъствие в учебните часове.
Училището има изградена система за подкрепа на учениците в риск с
безплатен транспорт, храна и учебни помагала.
С повечето семейства са постигнати добър диалог и доверие в
училищната институция.
Местните институции оказват съдействие при сигнал от страна на
училището.
Проблеми, които училището не е успяло да реши са:
- Поставяне в ситуация на успех и постигане на напредък с
неограмотените ученици в V клас
- Решаване на хигиенни проблеми на отделни ученици, които са
причина за неприемане и лошо отношение към тях от останалите
ученици в класа
- Липса на ефективен контакт с отделни родители /наставници
особено в случаите, в които учениците се отглеждат от близки.
II. Основна цел на програмата.
Създаване на приобщаваща среда с активното участие на всички
заинтересовани страни.
Подцели:
1. Адаптиране на училищните структури и дейности към
потребностите на различните категории ученици.
2. Подобряване на уменията за разпознаване, превенция и
адаптирана помощ на учениците с различни трудности.
3. Създаване на действена образователна общност с участието на
ученика, родители и портньори.
Очаквани резултати:
 Осигурена благоприятна среда за напредък и преодоляване на
образователните, емоционални и социални дефицити на учениците
в риск от отпадане
 Повишена компетентност на учителите да идентифицират
проблемите на учениците и да оказват професионална помощ

 Подобрено сътрудничество с родителите и институциите за
своевременна намеса и помощ при необходимост

III.

Мерки и дейности за превенция на ранното напускане и
подкрепа на учениците в риск.
Мерки/дейности

Срок

Отговорник

1. Мерки, насочени към учениците.
 Осигуряване на
безплатен транспорт,
храна и помагала на
нуждаещите се ученици
 Подпомагане с дрехи и
обувки
 Включване в групи за
ограмотяване, в групи
за допълнителна
помощ, в групи за
целодневна
организация и групи по
интереси в зависимост
от потребностите
 Оказване на помощ за
успешна адаптация
включително чрез
занимания в групи за
овладяване на
социални мения
 Включванена
учениците в риск в
училищни кампании

М. ІХ

Кл. р-ли
Заместник-директори

М. ХІ, ХІІ

Училищен граждански
краг

М. Х-ХІ

Кл. р-ли

М. ІХ-Х

Педагогически
съветници
Кл. р-ли

Ученически парламент

2. Мерки, насочени към педагогическите специалисти
 Картотекиране на
учениците в риск и
периодично
проследяване на
ефективността на
мерките за подкрепа
 Осъществяване на
вътрешноинституциона
лна квалификация и

М. Х

Заместник-директори,
Педагогически
съветници,
Кл. р-ли

М. ХІІ и М. ІІ-ІІІ

Директор,
Педагогически
съветници

обмен на добри
пхрактики за работа с
ученицив риск
 Осъществяване на
външна квалификация
на тема „Работа с
ученици с обучителни
затруднения“

По плана за
квалификация

Главен учител

3. Мерки, насочени към родителите
 Оказване на
административна
помощ на родителите
Постоянен
за справяне с
училищните правила и
процедури
 Периодични срещи с
родителите за
Ежемесечно
проследяване на
адаптацията и
напредъкана учениците
 Незабавна реакция при
безпричинни отсъствия
При необходимост
и проблеми от
различен характер

Заместник-директор
АСД

Кл. р-ли
Заместник-директори,
Педагогически
съветници,
Кл. р-ли

IV. Индикатори за изпълнение.
1. Подобрен обхват на учениците в риск в групи за ограмотяване и
допълнителна помощ.
2. Постигнат напредък на учениците, преминали след поправителен
изпит или повтарящи.
3. Подобрена адаптация на родителите към училищната институция
4. Брой родители, получили подкрепа от или чрез училището
V. Финансиране.
1. От бюджета на община Козлодуй – безплатен транспорт
2. От училищния бюджет – безплатен обяд и помагала
3. Чрез финансиране по национални програми – включване в групи за
ограмотяване и за преодоляване на обучителни трудности
4. Чрез дарения – осигуряване на дрехи и обувки

МАРИЯ КОСТОВА
Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Колодуй

