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ПРИЛАГА СЕ КЪМ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

 
 

През учебната 2022/2023 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ ще се осъществят следните 

дейности в изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението 

и ученето в Република България (2021 – 2030), както следва: 

 

 

Мярка Дейности  в НПТГ „Ш. Петьофи“ Срок Отговорник 

ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО  НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 

Училищно 

управление 

Подкрепа за 

учениците 

1. Допълнително обучение по български 

език за ученици, за които българският 

език не е майчин (вкл. ученици, търсещи 

или получили международна закрила). 

2. Допълнителна работа  с учениците 

билингви, в предвидени часове за 

консултации. 

постоянен учители по 

БЕЛ 

Педагогическа 

подкрепа в 

Ранно идентифициране на децата в 

риск, чрез проучване на потребностите 

м. ХІ класни 

ръководители, 

mailto:ptgrz@ptgrz.org


училищното 

образование по 

етапи 

и интересите им; 

 

психолог,  

зам.-дир. 

 Изграждане на мотивация за посещение 

на училище и участие в живота 

научилищната общност чрез включване 

на застрашените от напускане на 

училище ученици в извънкласни форми 

по интереси, проекти и спортни секции 

 

м. ХІ класни 

ръководители, 

учители, 

ръководещи 

проекти и 

клубове по 

интереси, 

учители по 

ФВС, зам.-дир., 

ЕОПЛР 

 Включване в плана на психолога на 

дейности за превенция на отпадане и 

работа с ученици  в риск 

постоянен Психолог 

 Изпращане на уведомителни писма до 

родителите на ученици, допуснали 

повече от 5 отсъствия по неуважителни 

причини в рамките на един месец 

постоянен ЗДУД, класни 

ръководители, 

ЕОПЛР 

 Своевременна работа при необходимост 

с местни институции като ДП стая, 

работа с ресурсен център и др. 

постоянен Психолог, 

класни 

ръководители, 

ЕОПЛР 

 Стипендии за насърчаване на 

образователните резултати на 

учениците 

 

постоянен ръководство, 

класни 

ръководители. 

комисия по 

стипендиите, 

ЕОПЛР 

Допълнително 

обучение за деца с 

образователни 

дефицити по 

предмети от 

задължителната 

подготовка 

Осъществява се в часовете за 

консултации, в часовете при 

индивидуално зададена домашна 

работа, включване в групи по проекти за 

допълнителна работа по съответните 

предмети. 

постоянен ЗДУД, 

учители по 

предмети,  

Б. Тодорова 

Интегрирано 

обучение на деца и  

ученици със 

специални 

образователни 

потребности (СОП) 

Осигуряване на допълнителна подкрепа 

и равен достъп до образование чрез: 

- разработване на индивидуални 

учебни програми по предмети; 

- психо-социална рехабилитация и 

консултации 

постоянен ръководство, 

ЕДПЛР 

Повишаване на 

достъпа до 

съвременни 

информационни 

технологии и 

електронизация на 

учебния процес 

Разработени електронни помагала по 

професионална подготовка. 

Интерактивна система за дистанционно 

обучение на ученици платформа moodle 

– работа  в компютърни зали както по 

предмети от професионалната 

подготовка, така  и по чуждо езиково 

обучение 

постоянен Учители по 

прадмети,  

класни 

ръководители 



Предоставяне  на 

услуги по кариерно 

ориентиране на 

учениците от XII 

клас 

 

- Разглеждане на теми за кариерното 

ориентиране с всички ученици от 12 клас 

в час на класа; 

- Насочване на учениците към сайт за  

кариерно ориентиране; 

м. ХІІ Психолог,  

класни 

ръководители 

 

ПОЛИТИКИ ЗАИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 

Разработване и 

прилагане на 

система за ранно 

предупреждение в 

училище 

 

Водене на информация на застрашените 

от отпадане ученици, която информация 

се подава както от учителите така и  от 

класните ръководители 

 

постоянен  

класни 

ръководители, 

ЕОПЛР 

Подкрепа за 

учениците 

 

 

- Индивидуална консултация и 

използване на тестове за ранно кариерно 

ориентиране 

постоянен Психолог, 

кариерен 

консултант 

 

Подкрепа за 

родители и  

семейства 

 

- Партньорска програма с КНСБ „Моето 

първо работно място“ 

- Сключване на рамкови договори с 

водещи бизнес организации 

 

постоянен 

 

ръководство 

 Провеждане на обща родителска среща 

на учениците от 12 клас с цел 

информиране на родителите, както и на 

класовете на индивидуални родителски 

срещи 

Поддържане на пълна и актуализирана 

информация на официалния сайт на 

училището както и актуализиране на 

информация във facebook страницата на 

училището. 

 Класни 

ръководители 

на 12-ти клас 

главен учител, 

ЗДУД 

 

 

 

Планът за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система към Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите 

образователната система за 2022/2023 учебна година е приет на заседание на Педагогическия 

съвет с Протокол  9/13.09.2022 г. и е утвърден със Заповед №  728/13.09.2022 г. на Директора 

на училището. 

 


