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І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА 

            ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” – с.Малево, общ.Хасково, обл. Хасково  е средищно училище с 

дългогодишна история и традиции в обучението на у-ци. В него се обучават у-ци от различни етноси-

роми, българи, българо-мохамедани от различни населени места - с.Малево, с.Криво поле и с.Корен. 

Общия брой на у-те през 2021-2022 година - 109 ученици. Педагогически персонал - 16 у-ли, 

непедагогически - 4 души. През учебната година училището обнови материално–техническата база 

чрез участие  в европейски проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”, по 

националната програма „ИКТ в училище” и със средства от бюджета. Основен проблем в обучението 

се явява езиковата бариера, недоброто владеене на български език на децата от ромски произход, 

нередовното посещение на учебните занятия по различни причини. Трудната адаптация в училищна 

среда, ниския стандарт на живот е определящ фактор за  нередовното посещение на учебните 

занятия, слаба мотивация за учене, неграмотност на част от възрастни роми, слаб контрол от страна 

на родителите, преместване в друго населено място, социални проблеми, ранни бракове и др. За 

преодоляването на възникналите проблеми в определен етап училището води гъвкава политика с цел 

да се разгърне личния потенциал на всяко дете съобразно неговите нужди и потребности и интереси. 

Предвидени са дейности за разнообразяване методите похвати, средства на работа, традиционни и 

иновациовационни. Обогатяване инструментариума на работа с децата, стимулиране, поощрение и 

оценка на напредъка на ученика във възпитателно-образователния процес. Участие на ученици и 

родители от различни етноси в училищни и извънучилищни дейности за преодоляване риска от 

ранно отпадане от училище.                                                                                                                                           

Голяма част от учениците участват в клубове, които функционират в училището от 6 години. 

Сформираните клубове  са с различна насоченост. По-голямата част от родителите се отзовават на 

родителски срещи, празници и др.мероприятия, показват своя интерес и желание за сътрудничество, 

но има и неадаптирани, незаинтересовани и никога не се явяват в у-ще освен око не е възникнал 

някакъв проблем.        

 
Анализ на основните причини за отсъствията на учениците и преждевременното им 

напускане на училището: 

Отсъствията на учениците от час и отпадането им от системата на образованието е във 

фокуса на новата визия на образователното министерство за училищно образование.В политиките 

и мерките за предотвратяване на преждевременно напусналите училище и за повторна интеграция 

съществуват четири общи проблема, чието преодоляване определя стратегическия успех.Това са: 

• Признаване на проблема и решимост на първо място той да се смекчи и, ако е 

възможно да се предотврати, а след това преждевременно напусналите да бъдат 

повторно интегрирани в образованието. 

• Приоритетно стратегическо планиране и провеждане на политики, ориентирани към 

предоставяне на услуги и осигуряване на подходяща и ефективна подкрепа за 

преждевременно напусналите училище и за онези, които работят с тях. 

• Проява на творчество, новаторство, гъвкавост и желание за промяна от страна на 

хората, педагогически специалисти и ученици при решаване на индивидуални 

проблеми, пред които са изправени преждевременно напускащите училище и 

младежите в риск. 

• Проява на мотивирано и активно отношение към образованието от педагогическите 

специалисти и учениците при формиране на знания, умения и отношения в 

бългърското училище. 

 

Основни причини за отсъствията и отпадане от училище на учениците: 
• Отсъствия 

• Слаб успех 

• Семейни и или социални причини 

• Лоша дисциплина и поведение по време на учебните часове 

• Неграмотност на родителите 



• Ниска мотивация за учене 

• Занижен контрол от страна на родителите 

• Ранни бракове 

 

 Учениците, които трудно се справят с материала постепенно губят интерес към 

учебния процес, което води до безпричинни отсъствия от училище. Учениците от социално слаби 

семейства особено от прогимназиаллен етап, са принудени да работят и то не само през летните 

месеци и ваканциите. Това води до голям брой отсъствия. При семейства в риск е занижен 

контролът от страна на родителите, което поставя в риск от отпадане и самите ученици.през 

последните години се забелязва и отпадане на ученици поради встъпване в брак.  

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ: 

Училището може да бъде привлекателно за всяко дете! 

1. Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразни ИИД с цел разнообразяване на 

учебната програма и приближаването й до потребностите на ученика. 

2. Да направим училището привлекателно място и за учениците, които не проявяват особен 

интерес към учебното съдържание. 

3. Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в която може да 

открие своето място. 

 

ІІ. Цели 

           
1. Намаляване неизвинените отсъствия с 80 %          

2. Мотивиране у-те за постигане на по-добър успех в училище                                                                                         

3. Намаляване броя на застрашените у-ци от отпадане с 80 % по различни причини                                                                                 
 

 Дейности за намаляване на отсъствията на учениците: 

 
➢ съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на 

учениците и непосещаването на училище. 

➢ Своевременно информиране на родителите за отсъствията и и успеха на учениците. 

➢ Тематични срещи с родителите по проблемите на отговорността за възпитанието и 

образованието на децата и общите задължения на родителите. 

➢ повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни мероприятия. 

➢ посещения на класните ръководители и възпитателите по домовете на учениците, 

които отсъстват от училище без причина. 

➢ включване на учениците в занимания по интереси. 

➢ осигурен достъп до спортната база на училището, до компютърния кабинет и 

безплатен WI-FI достъп. 

➢ социализиране на децата и учениците, за които българският език не е майчин. 

➢ Индивидуална работа от страна на учители, класни ръководители и възпитателисъс 

застрашени от отпадане ученици. 

➢ Индивидуална и екипна работа на медиатора по проект „Подкрепа за успех“ 

➢ Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа. 

➢ Повишаване педагогическите изисквания и очаквания от децата. Поощряване успеха 

и постиженията им 

➢ Откриване и стимулиране на талантливи деца за участие в различни инициативи. 



➢ Дейности насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на 

учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна 

мултикултурна среда: 

➢  разширяване броя на учениците обхванати в извънкласни дейности. Изява на 

училищно и извънучилищно ниво.   

➢ Осигуряване на безплатен транспорт на учениците от с.Криво поле и с.Корен 

➢ Осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала І до VІІ клас 

➢ Осигурена безплатна закуска за ученици от І до ІV клас 

➢ Осигурен обяд за ученици в ГЦОУД от І до VІІ кл. 

➢ Включване на повече ученици в ЦОУП  

 

 

Училищната програма е приета на ПС 11 /12.09.2022г.  

 


