
 
Основно училище „Отец Паисий” с. Овчарово 

Предприети мерки за ограничаване и предотвратяване на    отпадането на ученици 
от училищe 

 1. Рискови фактори за преждевременно напускане на училище от 
 учениците: 
- Семейна среда; 
- Мотивация на учениците за учебен труд; 
- Слаба заинтересованост на родителите за образованието и възпитанието на децата им; 
- Липсата на доверие към училищната институция; 
- Социални и икономически причини; 
- Лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно общуване в училище; 
- Голям брой слаби оценки, което неминуемо го поставя в групата на застрашени от 
отпадане ученици; 
- Отглеждане на децата от баби и дядовци, тъй като родителите са ги изоставили или 
заминали в чужбина. 
                2. Причини, водещи до непостъпване на ученици в първи клас и/или 
отпадане от училище: 
- В първи клас този проблем не е толкова изявен поради факта, че малките ученици са 
обгрижвани от един учител и един възпитател, които в повечето случаи са безспорни 
авторитети за тях; 
- В училището няма ученици, които да подлежат на обучение в първи клас и да не са 
постъпили; 
- Проблемът е друг- в условия на обучение в преобладаваща билингвална среда 
обучението на говорим и писмен книжовен български език е затруднено и някои ученици 
трудно или въобще не се поддават на ограмотяване. Това се явява предпоставка за 
последващо затруднено обучение и развитие в по-горен клас и съответно води до 
напускане или отпадане от училище; 
- Макар и редки са случаите, когато родителите се местят от едно населено място в друго 
и не изпращат децата си на училище. 
               3. Причини за направените голям брой неизвинени отсъствия и липсата на 
мотивация за учене: 
    Сравнително малък е броят на учениците с много неизвинени отсъствия. 
Причините: 
-Липса на контрол от страна на родителите; 
- Липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия. 
             4. Предложения за алтернативни форми за ограмотяване на лица, които не са 
постъпвали в училище или са отпаднали: 
- Участие в проекти за ограмотяване; 
- Обучение на началните учители по методика на ограмотяването на възрастни хора; 
- Разработване на учебни програми и учебни планове за ограмотяване на лица, които не са 
постъпвали в училище; 
- Разработване на дидактически материали в помощ на ограмотяването; 
         5. Предложения за нови форми и методи на работа с деца, застрашени или 
преждевременно отпаднали от училище: 
- Откриване на тази област, в която ученикът е добър 
- Създаване на толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в която може да 
открие своето място; 
- Дейности по осъществяване на гражданско и здравно образование в часа на класа чрез 
беседи, срещи, интерактивни подходи и др.; 
- Социализиране на децата от различни етнически групи и приобщаването им към 
училищния живот; 
- Организиране на извънучилищни дейности и клубове по интереси; 
- Включване на родители в извънучилищни мероприятия.  


