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ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА 

ПРЕЖДЕВЕРМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА В С 

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. РАВНО ПОЛЕ 
 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. РАВНО ПОЛЕ 

е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи и 

определените приоритети за развитие в сферата на средното образование. 

Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и 

компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на училище на Стратегията 

за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013– 

2020), приета от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 год. 

С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на политики и мерки за 

постигане на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията, както и с целите на 

Програмата, разработена от РУО София регион и определените приоритети на областно 

ниво. 

Програмата е разработена на основата на проект на Министерството на образованието и 

науката на двугодишен План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система. 

Програмата представя: анализ - определяне на рисковите групи ученици, застрашени• от 

отпадане в ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. РАВНО ПОЛЕ 

и прилагане на мерки, свързани с превенцията, работещи по отношение на справянето с 

риска от отпадане от училище;  дефиниране на дейности, насочени към идентифицираните 

рискови• групи от ученици, предлагащи промяна в нагласите с цел повишаване 

mailto:ou_ravno_pole@abv.bg


мотивацията на учениците за учене, чрез предлагане на качествено образование - 

използване на интерактивни методи на преподаване, 

повишаване квалификацията на учителите, 

превръщане на училището в желана територия 

подобряване на МТБ, 

включване на учениците в извънкласни форми, проекти и целодневна организация на 

учебния процес, 

приоритети, дефинирани в Стратегията за развитие на училището, 

ГКП и 

Плана за квалификация на педагогическите кадри.  обмен на добри и работещи практики 

между заинтересованите 

• страни;  усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна 

• информация за движението на децата и учениците. 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО  

 

 

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. РАВНО ПОЛЕ е едно от малките  училища на територията на 

община Елин Пелин. 

В началото на учебната2019/2020 година броят на децата и учениците, обучаващи се в 

училището е 51 ученици 

Етническият състав е еднороден, преобладават учениците от български произход, 4 

ученика от турски и ромски етнос. 

Няма  ученици, застрашени от отпадане. Предходната учебна година няма  учениците със 

слаб успех и такива, които да повтарят класа. 

Анализът на данните за броя на допуснатите от учениците отсъствия за учебната 

2018/2019година показва, че средно учениците са допуснали по 0,02% неизвинени 

отсъствия за учебна година, предимно от закъснения. 

Превантивни мерки за намаляване на отсъствията са и периодичното информиране на 

Дирекция "Социално подпомагане" за ученици, допуснали над 5 неизвинени отсъствия за 

един месец, както и периодични доклади до УКБППМН и образуване на възпитателни 

дела за ученици с противообществени прояви 

В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. РАВНО ПОЛЕ през предходната година от общо 10 учители, 

9 са участвали в поне една форма на обучение за повишаване на квалификацията си. 

"Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и 

компетентности за оценяване на учениците", 

"Интерактивни методи в педагогическата практика"; 

„Играта като диагностично и терапевтично средство за работа с деца и ученици със СОП“, 

„Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие и 

агресията“, 

2 учители са участвали в национални конференции, 

През последните две  години училището  участва в НП ”С грижа за всеки ученик"- 

Училищен плод. 

През предходните 3 години училището участва в различни проекти  

Организация на обучението в ЦДО/I-ІV клас/- 1 група 

Осигуряване на безплатна закуска за учениците от , І-ІV клас 



Провеждане на ефективни консултации по учебните предмети, 

Системни разговори с родители и ученици 

Ден на самоуправлението 

Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната 

общност 

Отбелязване на различни празници. 

 

• ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и 

намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици от 

идентифицираните рискови групи в училище. 

 

2. Подобрени резултати от обучението, измерими от НВО, РВО и осигурена подходяща 

образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик. 

  

 

 

 

 

 

Приет на заседание на ПС с Протокол №8/01.09.2019г. 

 

Секретар на ПС:…………………………… 

/Нина Василева/ 

 


