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ПРОГРАМА 

за 

превенция на ранното напускане на училището 

 
1. Анализ и оценка на факторите, водещи до ранно напускане на ученици в ППМГ 

„Екзарх Антим I” – Видин. 

Срок: 30.09.2016 г                                                          Отг. Педагог. съветник 

2. Проучване на новоприетите ученици и идентифициране на попадащите в рискови 

група на застрашени от опадане. 

Срок: 15.10.2016 г                                                   Отг. Кл. р-ли, педаг. съветник 

3. Набелязване на мерки и дейности за индивидуална и групова работа с ученици, 

застрашени от отпадане.  

Срок: 15.10.2016 г                                                   Отг. Кл. р-ли, педаг. Съветник 

4. Включвавне на ученици,  застрашени от отпадане в извънкласни дейности – клубове, 

кръжоци и др., задължително съобразени с техните интереси. 

      Срок: 15.10.2016 г                                                   Отг. Кл. р-ли, педаг. съветник 

5. Индивидуална работа с родители/настойници/ на ученици склонни към отпадане. 

Срок: постоянен                                                       Отг. Кл. р-ли, педаг. съветник 

6. Работа с институциите и неправителствените организации, ангажирани с решаването 

на проблема, свързан с ранното напускане на ученици. 

Срок: постоянен                                                       Отг. Кл. р-ли, педаг. съветник 

7. Индивидуална работа с класните ръководители и учителите, преподаващи на 

учениците, склонни към отпадане и напускане. 

Срок: постоянен                                                       Отг. Директор, педаг. съветник 

8. Групова работа с класовете, в които има ученици, застрашени от отпадане, целяща 

приобщаването и задържането им. 

Срок: постоянен                                                        Отг. Кл. р-ли, педаг. съветник 

9. Анализиране на причините, водещи до отпадане и напускане за всеки конкретен случай 

и набелязване на мерки за ограничаване и минимизиране. 

Срок: постоянен                                                       Отг. Директор, педаг. съветник 

10. Ангажиране на Училищното настоятелство с работа, насочена към родители и 

настойници на ученици, склонни към отпадане и напускане.  

Срок: постоянен                                                       Отг. Директор, педаг. съветник 

11.  Ангажиране на Ученическия съвет и органите на ученическото самоуправление с 

дейности, включващи работа с ученици, застрашени от напускане и отпадане. 

Срок: постоянен                                                       Отг. Директор, педаг. съветник  

 

Приета на заседание на ПС с Протокол № 20 от 09.09.2016 г и утвърдена със Зарповед 

на директора № 10/15.09.09.2016 г.      


