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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА 

ОТСЪСТВИЯТА 

И ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА 

УЧЕНИЦИТЕ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 

НАПУСНАЛИ УЧИЛИЩЕ 

за учебна 2021/2022г. 
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Програмата за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и 

отпадане от училище на Професионална гимназия по компютърни науки и математически 

анализи – гр. Стара Загора конкретизира мерки за превенция, интервенция и компенсиране на 

отпадането и преждевременното напускане на училище и е съобразена с цели, произтичащи от  

конкретната образователна среда в област Стара Загора и  специфичните особености  на 

ПГКНМА като професионално училище в един от най-големите областни центрове на  

страната. 

Програмата следва няколко основни акцента: 

✔ Анализ на състоянието в училище и определяне на рискови групи ученици; 

✔ Преимуществено разработване на мерки, с акцент върху превенцията, като най-

работещи предвид социо-културната среда в училище; 

✔ Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни  и засилена 

информационна дейност за популяризиране ползите от образование; 

✔ Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за 

движението на децата и учениците. 

І. Анализ на състоянието в училището: 

Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – гр. Стара 

Загора е новосъздадено училище в града. През учебната 2021/22г. ще започнат обучението си  

54 ученици в осми клас и 51 ученици в девети клас. Преобладаващата част от учениците, са 

завършили основно образование в училища от гр. Стара Загора. Голяма част от учениците не 

живеят в района на училището, като има и ученици, които живеят извън гр. Стара Загора 

За предотвратяване отпадането на ученици от училище и главно за снижаване на броя 

на отсъствията по уважителни и неуважителни причини и повишаване мотивацията за учене в 

ПГКНМА се предприемат редица мерки:  

- Осигуряване на педагогически специалисти с висок професионализъм и квалификация.  

- Нарастване ролята на класния ръководител в сплотяването на ученически колектив и 

като посредник между училището и родителите; 

- Осъществяване на редовен контакт с Дирекция „Социално подпомагане“ и „Закрила на 

детето“; 

- Своевременно информиране на родителите за отсъствията и поведението на учениците; 

- Участие на учениците в извънкласни форми. 

 

ІІ. Мерки за превенция на преждевременно напускане на училището и намаляване на 

отсъствията от училище 

А. Политики на училището за осъществяване на превенция и контрол.  

1. Създаване план за изпълнение на Стратегия за развитие на училището за учебната 2021-
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Срок: 09.09.2021 г. 

Отг.: Комисия за изготвяне плана за изпълнение на стратегия на ПГКНМА 

2. Планиране и осъществяване на контрол за редовно вписване на отсъствията на учениците 

в електронния дневник. 

Срок: през учебната година 

Отг.: ЗДУД 

3. Планиране и осъществяване на контрол върху задълженията на класните ръководители 

съгласно длъжностната им характеристика. Анализ и оценяване на рисковите фактори за 

отпадане на ученици. 

Срок : постоянен 

Отг.: ЗДУД 

4. Планиране и осъществяване на дейности за повишаване на мотивацията за учене на 

ученици с голям брой отсъствия по неуважителни причини. 

Срок: постоянен 

Отг.: класни ръководители, учители 

5. Изготвяне на ежемесечни справки за проследяване на отсъствията на учениците и 

уведомяване на Дирекция „Социално подпомагане“ и „Закрила на детето“ 

Срок: постоянен 

Отг.: класни ръководители 

Б. Повишаване качеството на образование и осигуряване на позитивна образователна 

среда. 

1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, насочена към 

идентифициране на случаите с риск от напускане на училище. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор 

2. Използване от учителите на иновативни форми за организация на учебния процес: 

електронни уроци, интерактивни методи и др. 

Срок: постоянен: 

Отг.: всички учители 

3. Осигуряване на занимания в групи по ФУЧ  

Срок: м. ІХ 

Отг.: директор; 

преподаватели по предмети 

4. Подпомагане дейността на класовите отговорници за провеждането на дни на 

ученическото самоуправление, избор на млад кмет на града и други обществени инициативи. 

Срок: през периода 

Отг.: учител по философия, психолог, класни ръководители  
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5. Организиране на извънкласни и извънучилищни дейности: 

Срок: през периода 

Отг.: всички учители 

6. Провеждане на училищни тържества, състезания, дискусии за приобщаване на учениците 

към училищната общност. 

Срок: през периода 

Отг.: всички учители 

7. Индивидуална работа на класните ръководители и всички учители с ученици застрашени 

от отпадане. 

Срок: през периода 

Отг.: кл. ръководители; учителите по предмети 

8. Провеждане на часове по здравно и гражданско образование в часа на класа. 

Срок: през периода 

Отг.: кл. ръководители 

 

В. Съвместна дейност на училището и родителите 

1. Включване на родителската общност чрез училищното настоятелство в дейностите на 

училището и активно сътрудничество с ръководството на училището. 

Срок: през периода 

Отг.: директор; председател на УН 

2. Провеждане на тематични срещи с родителите по проблемите на отговорността за 

възпитанието на децата и произтичащите от това задължения на родителя. 

Срок: през периода 

Отг.: кл. ръководители 

3. Своевременно информиране на родителите за отсъствията на учениците от училище и 

тяхното поведение. 

Срок: през периода 

Отг.: кл. ръководители 

4. Включване на родителите в извънкласните дейности в училище. 

Срок: през периода 

Отг.: УН; учители 

 


