
Ocn0eHoyqu.iluu4e ,,HemKo Paoe C.1laeeüK0e" 
zp. Heuepa, y.i,. ,, Tpemu Mapm" N23, M 035016-21-33, e-mail: ou_slaveikovabv.bg 

CROB 

MEXAHHThM 3A OUEH5IBAHE  HA PHCKA OT OTHAJAHE HA YEHHUH OT 

Y'-IHJIHWE 

I. Bieei-we 
06pa3oBauHeTo B B11rap14M 3aeMa MACHO M5ICTO B ueHHOCTHaTa C14CTM Ha 61,jmapHHa, KTO 

T0314 HI1OI4TCT f1pHJO6H onie no-rosiiMa 3Ha1n1MocT  B ripoijeca Ha MO.LepHI13HpaHe Ha 

HKOHOMW-IeCKI1Te H COIjI4aJIHI4 CTKT14 B CTpaHaTa. ['05151M 6p014 jeua HHCKT npe)LJeBpeMeHHO 

ywimme 14J114 AOPH HHKora HC npeKpa'1BaT HFOBH51 Upar, 5lBJleHue, KOTO BOJU1  LO T)KK Ha 

cou1a.nHo HepaBCHcTB0. 

BiBcaHeTo Ha oGLu MCXaHI43'bM 3a 14JcHTH4lHLwpaHc ua jeua B PHCK OT oTnaJaI-le  OT 

yFiJm1ue cc i-iaiiara OT pa36llpaI-leTo, 'ie pea.neH HBHTbK B HamajigBaHe Ha HaFiYCKaLutlTe yuiuiue 

mo)Ke jia 6ic [I0CTHFHT CMO B pe3yJlTaT Ha F114J1FHTO Ha nOCJ1e)IOBaTeJ1Ha 14 

IjejleHaco'-{el-la nojiliTuKa, K05!TU ce cJ -IeJJ,Ba UT uu-1aTa yq"jIHMHa o6ujHocT. 

C1,3raBaHeTo Ha YCJIOBIIq 3a peaOBHOTO npI4CbCTBHC B 4F1JThUC H aKTIIBHaTa pa60Ta no 

Bpeme Ha y4e61-IIIM Ilac  ca B)1CHH 3a 61euoTo Ha BCKH y-1cH14K. Te ca rapauwisi 3a HCE'OBH1I ycriex, 

anor 3a uo-jio6pa KBaJIWIJHKaUI45I 14 HU-rUJleMI4 BT3MO)KHOCTII 3a pea.TI143awl5J. BaHa POJIA B TOB 

OTHOLL1HH 11Mg yHh114HieTU, KOTO Tp5l6Ba jia  noxo>Kja KOMUJICKCHO 11 C1wCBpeMCHHO 

HHLU4B14JIJ1HO 3a BCeKH KOHKTH ciyaii Ha y1-IeHI4K, 3aCTpaLneH UT oTnaJIaHe. flpcnpHeMaHeTo 

Ha aqeKBaTHH H ejJeKTHBHH MKH UT neJarorw1ecK 145l cKI4fl 3a HamaiiqBaHe 6pU}l Ha UTc1,cTBI11Ta, 

6pO1 Ha HanycHaJiuTe, ciieja ja cc OCHOBBT Ha 3aJ]DxI6O 1 IeH allaAH3 Ha 

npu1I1HHTe, nopajauu TC3H 5IBs1eHHI. 

HpH4FIHI4TC 3a jOHYCHaTMTe UTC'bCTBHM H OTHaaaHe UT MHJ1HC ca MHoroU6pa3HH ii ne cc 

UWlB5IBT 1430JmpaHo, a Bb3eucTBaT KUMW1eKCHU. TUBa oFipeaejlq Heo6xou4MUcrra ja cc 

noxoiça KOMHJICKCHU 14 CMUCBPMHHU jia cc )cnCTBa HH4I4B14)]yJIHO K1.M KOHKPeTHIIA cJiytiaIl ua 

BCMKO aeTe, 3acTpaInel-Io UT oTnaJal-1e.  Heo6xoJu4Mo e CBOBCMCHHO HJHT11 () 14 W4PHC Ha 

HPH3HaUliTe 3a I130CThB1HC B YCBOABaHeTO Ha y11e6Hw1 aepuai 14 3CTWHOCT UT OTna)aHc. 

KJiaCHHaUHH Ha LIpH'IHHHTe 3a oTHa/aHe OT yHJ1l4[Ue: 
• CoJuaJ1Ho-HRoHoMuqecKH llHHHH - 	HH UT OCHOBHI1TC 	KTOPH 3a onaae UT 

o6pa3oBaTcnHaTa cucTeMa. J1OLUOTO Ka4CCTBO Ha )Kt4BOTa Ha OHPCJCJIH11 COW4J1HH cJloeBe nocai 

CH03HH HCUITCTBHM npej O6pa3OBaHHeTU Ha jeuaa 11 MJ1ae)K11Te. HHCKHTC JOXOJW He 

n03BUJnIBaT Ha MHOFO ceMellcTBa ja HUKHIT pa3xo;ltiTe Ha CBOIITe jeua 3a o6pa30BaHue (3a 

yMe6HHuH,TcTpaKH,apex", xpaua) H cc HOCOL1BT UT pOqHTejit4Te KTU FJiaBHa npWIHHa 3a 

UTnaaHe. OT pyra cTpaHa, geTeTO, KUTU He nocewaa y'IHJlIILUC, e 1HHU H KTU TUB pecypc 

14 eco nojwoara jJUpMHpaHeTo Ha cce H1451 6lojpiceT, y'-IaCTBa B LoMaKuHcKaTa pa60Ta 145114 '1pc3 

rpixca 3a no-MaJIK!4 CCCTH 14 6pai1. 

• 06pa30BaTeJillwre HpH'IHHH - CBbp3aHH ca KKTO c y1HJI!uuHaTa cpew TaKa t4 c OjDFaHH3lUWIT 

Ha y4e6HMl npoec. C1,LUeCTBCHH ca 3aTpyqHeHHqTa HPM YCBO.9BaHeHa ye6Hu aepua csia6 

MeXaHHThM 3a OUHBHC Ha p"cKa OT oTnaJiaHe Hayennun OT yqtijitiLue 2021/2022 y9e6Ha ronna 
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интерес към учебния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава училище; 

наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители и др.   

• Етнокултурната среда на детето оказва съществено влияние. В тази група се регистрират  

някои специфични етнокултурни причини за отпадане на ученици от училище - промяна в 

семейния статус на ученици / заживяват на семейни начала преди 16 годишна възраст и 

създават семейство неофициално, въпреки забраната на закона/; по-ниска ценност на 

образованието. Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни рискови 

фактори,оказва най-силно влияние, когато семейството живее в компактна група сред 

представители на собствения етнос.   

 ІІ. Цел на механизма за идентифициране на деца в риск от отпадане от училище:    

1. Ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване и оценка на потребностите 

и интересите на учениците.  

2. Откриване и предотвратяване на причините, довеждащи отпадането на децата от 

училище.   

ІІ. Задачи:  

1. Индивидуална оценка на причините за отпадането и планиране на подкрепа.  

2. Създаване на подкрепяща среда в класа за застрашените ученици.  

3. Разработване и  прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми 

и подкрепи за мотивиране и задържане на децата, осигуряване на консултиране, 

професионално ориентиране, активно въвличане и работа със семейството.  

4. Изготвяне на регистър за децата в риск от отпадане от училище.  

ІІІ. Маркери за идентифициране на дете в риск от отпадане:   

1. Промяна в поведението на ученика – ранни индикации за отпадане като 

закъснения, отсъствия, проблеми с дисциплината, взаимоотношенията в клас; 

понижаване на интереса към учебния процес и други;  

2. По наблюдение на учители, класен ръководител, съученици, родители;  

3. Наблюдение върху семейството;  

4. По даден сигнал от други институции – отдел „Закрила на детето“; Местна 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; Комисия 

за закрила на детето; полиция, община  и др.;  

5.Отчитане на традиции, нрави, обичаи на конкретен етнос, към който принадлежи 

ученика.  

ІV. Инструментариум за идентифициране – Приложение 1  

А. Индивидуална карта за оценка на риска от отпадане - изготвен от класен ръководител 

в началото на учебната година  

1. Данни за детето-  трите имена, адрес, рождена дата и др..  

2. Семеен статус  /семейна история: имена, адрес, образование, професия, месторабота,  

социален статус на родителите/  

3. Взаимоотношение на ученика с членовете на семейството  

4. Здравен статус на ученика /данни по медицински документи и информация на личния 

лекар; данни на личен лекар; физически и психоемоционален статус; зависимости и 

вредни навици/  

5. Допълнителна информация за ученика:  /от кога е ученик в училището; образование  - 

завършена ПГ, клас, етап или степен на образование; последно преместване – причини за 

преместването; пътуващ ученик ли е; проследяване на успеха през различните класове – 

учебен предмет с най-висок и с най-нисък успех, информация за вътрешни и външни 
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оценявания, срочен и годишен успех; поправителни изпити и резултати от тях; 

информация за допуснати извинени и неизвинени отсъствия; участие на ученика в 

извънкласни дейности и проекти/  

6. Откриване на силните страни /талант, заложби, постижения/  

7. Трудности и проблеми /идентифициране на дефицити в емоционално-психично, умствено 

и физическо състояние; трудности в обучението – проблеми в усвояването на учебнен 

материал по конкрететн предмет; езикови трудности (билингви);   

8. Социална интеграция /адаптация към класа и училището, умения за общуване; 

взаимоотношения с връстници и съученици; взаимоотношения в извънучилщна среда; 

приятелски кръг/  

9. Отношение на родителите към участието и резултатите на ученика в учебния процес.  

10.  Информация от други институции /отдел „Закрила на детето“; Местна комисия за борба 

с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; Комисия за закрила на 

детето; полиция/  

11.  Заключителна оценка /анализ на информацията -основни проблеми; идентифицирани  

потребности; препоръчителни действия/  

 В. Въпросник за ученика – Приложение 2  

 На базата на извършената оценка се изготвя индивидуален план за работа с дете 

застрашено от отпадане.  

  

VІ. Дейности-план за действие  

За да бъде ефективен механизмът за идентифициране на дете в риск от отпадане от 

училище е необходимо да се извърши анализ на случая и планиране на дейностите:  

  

1. Дейности на ниво клас:   

1.1 Изготвяне на индивидуална оценка за всеки ученик в началото на учебната година. 

Събиране и анализ на информацията от класен ръководител.                                               

1.2 Създаване на подкрепяща среда в класа за застрашените ученици – отговорността е на 

класния ръководител и на всеки учител.                                                                           

1.3 Класният ръководител установява причината за отсъствия и формулира предложение 

за въздействие пред педагогически съвет.      

1.4 Осигуряване на педагогическа подкрепа за тези деца от страна на учителите – 

създаване на условия и организация за преодоляване на изоставането и пропуските чрез 

прилагане на индивидуален подход, чрез използване на самостоятелна и групова работа, 

предоставящи възможности за индивидуален темп при усвояване на учебния материал за 

застрашените от отпадане деца, внимателно отношение към тях.  

1.5 Включване в извънкласни и извънучилищни дейности в съответствие с интересите и 

възможностите на тези деца. Чрез тези дейности се развиват силните страни на личността и се 

постига по-добра интеграция към образованието.   

1.6 Изготвяне на портфолио на ученик, застрашен от отпадане от училище;  

 2. Дейности на ниво училище:                                                                                           

2.1 Създаване на регистър за децата в риск от отпадане от училище /включва следната 

информация за ученика: възраст, клас, неизвинени отсъствия, причини и предприетите мерки 

от различните институции/.  

2.2 Формиране на мултидисциплинарен екип по конкретния случай на дете в риск да 

отпадне от училище, според идентифицираните потребности.  

Със заповед на директора се сформират три комисии:   
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- за работа с деца в риск да отпаднат от училище поради трудности в ученето,   

- за работа с деца в риск да отпаднат от училище поради поведенчески проблеми,              

- за работа с деца в риск да отпаднат от училище поради социално-икономически 

проблеми.   

- за работа с деца в риск да отпаднат от училище поради допуснати неизвинени 

отсъствия.   

В екипа може да се включат представители на класните ръководители и други  

учители, психолог, социален работник, на УКБППМН, на родителите, на учениците, на 
обществени възпитатели и др. Екипите оказват съдействие за професионално   ориентиране 

и подготовка; развиване на творческите способности на децата; информиране на децата за 

техните права и застъпничество;  

2.3 Изработване на индивидуална програма за намаляване на риска .   

2.4 Включване на застрашените ученици в извънкласни дейности и проекти.                                 

2.5 Насочване на застрашен от отпадане ученик към училищен психолог.   
2.6 Мотивационна работа за задържане на детето в училище.  

2.7 Осъществяване на ефективен диалог между училището и семейството на застрашените 

от отпадане  деца.  

2.8 Осъществяване на партньорство между училището и всички заинтересовани страни на 

местно ниво за превенция на отпадането  от образователната система.  

3. Дейности с родителите:  

3.1 Запознаване на родителите с правилника на училището и възможностите, които то дава 

за обучение и възпитание на децата.   

3.2 Информиране и консултиране на семейството за социалната функция на образованието 

и последиците от отпадането на детето от училище.  

3.3 Сключване на договор (споразумение) между училището и родителите, в който се 

фиксират правата и задълженията на страните.  

  

V. Взаимодействие с други институции:   

Семейство  

Училищна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни  

 Педагогически съветник/ Училищен психолог  

Ученически съвет   

Педагогически съвет  

Отдел „Закрила на детето“  

Полиция   
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 Основно училище „Петко Рачов Славейков” 

гр. Пещера, ул. „Трети март” №3,  0350/6-21-33, е-mail: ou_slaveikov@abv.bg 

  

  

 

    Приложение 1  

 

 

 

  

  

ИНДИВИДУАЛНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ  ОТ УЧИЛИЩЕ  

  

  

 

  

І. Данни за ученика  

  

Име, презиме, фамилия:  ...........................................................................................................  

Дата на раждане: ............................      Клас:............    Класен ръководител:.........................  

Адрес: ..........................................................................................................................................  

  

ІІ. Семеен статус  /семейна история: имена, адрес, образование, професия, месторабота,  

социален статус на родителите/  

Име, презиме, фамилия: 1......................................................................................................  

  

                                          2......................................................................................................  

  

Адрес: ......................................................................................................................................  

  

ІІІ. Взаимоотношение на ученика с членовете на семейството.  

  

ІV. Здравен статус на ученика /данни по медицински документи и информация на личния 

лекар; данни на личен лекар; физически и психоемоционален статус; зависимости и вредни 

навици/  

  

V. Допълнителна информация за ученика:   

/от кога е ученик в училището;образование  - завършена ПГ, клас, етап или степен на 

образование; последно преместване- причини за преместването; пътуващ ученик ли е; 

проследяване на успеха през различните класове – учебен предмет с най-висок и с най-

нисък успех, информация за вътрешни и външни оценявания, срочен и годишен успех; 

поправителни изпити и резултати от тях;информация за допуснати извинени и неизвинени 

отсъствия; участие на ученика в извънкласни дейности и проекти/  

  

VІ. Откриване на силните страни /талант, заложби, постижения/  
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VІІ. Трудности и проблеми /идентифициране на дефицити в емоционално-психично, 

умствено и физическо състояние; трудности в обучението – проблеми в усвояването на 

учебнен материал по конкрететн предмет; езикови трудности (билингви);   

  

VІІІ. Социална интеграция /адаптация към класа и училището, умения за общуване; 

взаимоотношения с връстници и съученици; взаимоотношения в извънучилщна среда; 

приятелски кръг/  

  

ІХ. Отношение на родителите към участието и резултатите на ученика в учебния 

процес  

  

Х. Информация от други институции /отдел „Закрила на детето“; Местна комисия за борба 

с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; Комисия за закрила на детето; 

полиция/  

  

ХІ. Заключителна оценка /анализ на информацията - основни проблеми; идентифицирани  

потребности; препоръчителни действия/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изготвил: Кл. ръководител................................................  

  

  

  

Съгласувал:  

Училищен психолог...............................................................................  

  

  

  

  

Дата:   
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 Основно училище „Петко Рачов Славейков” 

гр. Пещера, ул. „Трети март” №3,  0350/6-21-33, е-mail: ou_slaveikov@abv.bg 

  

    Приложение 2   

   

Въпросник за ученика  
(огради всяко вярно за теб)  

 Трите имена : ...............................................................................................Клас: ...............  

 1. Ти живееш заедно с:  

Твоето семейство се състои от:   

 Майка  

 Баща  

 Брат  

 Сестра  

 Баба  

 Дядо  

 Други  

 ....................   

2. Твоите родители :  

 Работят   Не работят   Единият работи

 3. Твоите родители работят:   

 В страната   В чужбина   Единият е в чужбина  

4. Парите, с които разполага твоето семейство са:  

 Достатъчно  

 Не са достатъчно  

 Стигат, но трудно  

 Не мога да преценя  

 5. Ако имаш проблем, нужда от подкрепа, към кой от семейството си би се обърнал 

най-напред?  

 Майка  

 Баща  

 Брат  

 Сестра  

 Баба  

 Дядо  

 Други  

 ....................   

6. В колко стаи живее Вашето семейство (посочи). ...................   

7. Опиши своето жилище (посочи жилищните помещения – баня, тоалетна, кухня, 

спалня):..............................................................................................................................................  

8. Имаш ли самостоятелна стая?  

 Да   Не   Споделена с брат/сестра

9. Споделяш ли с родителите си за преживяното през деня?  

 Да   Когато ме попитат   Не   Никога не ме питат.  

 10. Родителите ти регистрирани ли са в електронния дневник на училището и следят ли 

редовно оценките които получаваш?  

 Да   Когато ме попитат   Не   Никога не ме питат.  

11. Посещават ли родителите ти родителски срещи?  

 Да   Не   Понякога   Никога

 12. Би ли използвал насилие, за да защитиш живота на близък човек?  

 Да  Не  Зависи от случая   Не мога да преценя 

 13. В кои случаи би напуснал училище?  

 Когато имам много двойки.  

 Ако се скарам с класната.  

 Ако ме тормозят съучениците.  

 Ако родителите ми работят в чужбина.  

 Защото не ми се ходи на училище.  

 14. Обичам да се занимавам с:  

 Спорт (посочи вида спорт) .......................  

 Изкуство (посочи)............................  

 Друго (посочи)........................................  

 15. Не обичам да ме ангажират с:.....................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 


