ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”
Димитровград, ул. “П. Евтимий”, 12, тел. 0391 / 63 205, e-mail: aleko_dg@abv.bg

ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ

Състав на комисията:
Председател: Димитър Димитров – педаг. съветник ;
Членове :
Александър Дафинов – учител прогимназиален етап;
Лора Вълчева – учител начален етап.
Работата на комисията е съобразена и се основава на закона за
предучилищното и училищното образование приет на 01.08.2016г. и на приетите
училищни правилници и планове.
Цели:
1. Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на
училищното образование като предпоставка за равноправно социално –
икономичеко включване и пълноценна личностна реализация на учениците.
2. Мотивиране и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици.
Политики и ключови мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на
училище.
1. Предотвратяването на възникването на на предпоставки за преждевременно
напускане на училище.
2. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на
взаимоотнощение.
I.
1.

ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕ:

Индивидуална работа от страна на учители, класни ръководители,
педагогически съветник/психолог със застрашените от отпадане ученици
/включително по инициатива на родителите/, с оглед приобщаването им към
училищния живот.
2. Дейности по осъществяване на гражданско и здравно образование в часа на
класа чрез беседи, срещи, интерактивни подходи и др.
3. Разговори на педагогическия съветник и кл. ръководители с учениците.
4. Екипна работа на учителите и възпитателите по класове.
5. Активизиране на ученическото самоуправление.
6. Включване на учениците в проекти на училището, както за допълнително
обучение, така и за подобряване на материалната база чрез лично участие.
7. Регулярно провеждане на родителски срещи.

8. Посещение на класните ръководители в домовете /при възможност/ или
провеждане на разговор на учителите и възпитателите с родителите на
учениците, които са застрашени от отпадане.
9. Осигуряване условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП;
10. Картотекиране на ученици в риск като превенция за задържането им в училище;
11. Полагане на допълнителни грижи от “приемен учител”.
12. Осигуряване на безплатна закуска за учениците от І-ІV клас.
13. Организиране на извънучилищни дейности и извънкласни клубове по интереси,
увеличаване на училищните прояви – спортни турнири, празници и др.;
14. Осигуряване на обучение в ЦДО и постоянен достъп до спортната база на
училището и библиотеката.
II.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ

1. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на
учениците.
2. Включване на родителите в училищни мероприятия.
III.

РАБОТА С ИНСТИТУЦИИ:

1. Провеждане при необходимост на консултации със психолог (вкл. по
инициатива на родителите).
2. Социализиране на децата от различни етнически групи, приобщаването им към
училищния живот, включително с помощта на социални партньори и
посредници.
3. Уведомяване на кметовете по райони с писма за отпадането на ученици ;
4. Съвместни дейности с училищното настоятелство за преодоляване на проблема
с отпадането на учениците.
5. Предприемане на процедура за издаване на наказателни постановления от
кмета на общината за родители, настойници и попечители, които не осигуряват
присъствието на децата си в училище.
6. Ежемесечно изпращане на уведомителни писма до дирекция “Социално
подпомагане” за учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия;

Комисията отчита дейността си на заседание на ПС като анализира постигнатите
резултати с цел подобряване работата през следващата учебна година.

Изготвил: Димитър Димитров – педаг. съветник

