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ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ



Училищнатапрограмазапревенциянаотпаданетонаученицикореспондирас

темата

завключващотообразованиекатопредпоставказапредотвратяванена

социалното

изключване.Базирасенаосновнипринципинавключващотообразование:

•Всякодетеимаправонаобразованиеитрябвадаимаравендостъпдо

образование

•Всякодетеможедаучиидасевъзползваотпредимствата,които

образованиетодава

•Вобразователнияпроцеснеседопускадискриминация,основананараса,

народност,пол,етническапринадлежност,социаленпроизход,

вероизповедание,общественоположение,уврежданеилидругстатус

•Включващотообразованиепредполагапроменивобразователнатасистема,

за

даможетядасеадаптиракъмпотребноститенаконкретнотодетевмногопо-

голямастепен,отколкотодететодасеадаптиракъмсистемата

•Различиятамеждудецатасаизточникнамногообразиеибогатство,анена

проблеми

•Възгледитеимнениетонадететотрябвадабъдатвзетипредвидпри

неговото

участиевучилище.Дететоследвадабъдестимулиранодаучастваактивнов

образователнияпроцес

•Всичкиаспектинаобразованието,програмииметодинапреподаване,както

и

формитенакомуникацияследвадабъдатадаптирани,задасесъздадат

възможностизавключване

ЦЕЛИНАПРОГРАМАТА

Общацел:

Създаваненаподкрепящасредазаученицитевучилище

Подцели:

1.Изгражданенамотивациязапосещениенаучилищеиучастиевживотана



училищнатаобщност

Индикатор за постигане – намаляване на броя на отсъствията по

неуважителнипричинииуважителнипричини

2.Създаваненаположителнинагласикъмучебнияпроцес

Индикатор за постигане – редовно посещение на учебните занятия,

повишаваненауспеханазастрашенитеученици

МЕРКИ (ДЕЙНОСТИ) ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

НАПУСКАНЕНАУЧИЛИЩЕ

  

№ ПОРЕД ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК

 

1.

Своевременно

идентифициране на

признаците за изоставане

вусвояванетона

училищния материал и

застрашеностототпадане

/отсъствие от учебни

занятия без уважителни

причини/.

кл.ръководители Постоянен

2. Идентифицираненадецав

рискототпадане

класен

ръководител,

педагогически

съветник,психолог

 

Постоянен

3. Изготвяне на ежемесечни

отчети от класните

ръководителизаброяна

отсъствията и причините,

поради които учениците

отсъстват.

класни

ръководители

 

Постоянен

4. Подаванена

информациятавсистемата

НЕИСПУО
Заместник-

директор

 

ежемесечно



5. Екипнаработанаучители

покласове

учители

 

Постоянен

6. При наличие на системни

отсъствия по

неуважителни причини -

Подаване на доклад от

класния ръководител до

ръководството на

училището. При

необходимостучилищното

ръководство сигнализира

отдел”Закриланадетето

Кл.ръководители,

ръководство

При

необходимост

7. Оказване на обща

подкрепазазастрашениот

отпадане ученици от

педагогически съветник и

училищенпсихолог.

Педагогически

съветник,психолог 

Постоянен

8. Анализнапостижениятана

застрашенитеототпадане

ученици.Предоставяне на

обща подкрепа-

допълнителна работа по

учебнипредмети.

Учители,

координатор по

чл.7отнаребатаза

приобщаващото

образование.

Постоянен

9. Включване на

застрашените ученици в

целодневна организация

научебнияпроцес.

Ръководство,

учителивГЦОУД

При

формиранена

групите,при

необходимост



10. Провеждане на

допълнителна

индивидуална работа по

съответните предмети в

часовете за консултации

на учителите,

предоставящи

възможностиза

индивидуален темп при

усвояване на учебния

материалотзастрашените

ототпадане

ученици.

Учители,

координаторпо

чл.7отНаредбаза

приобщаващо

образование

Постоянен

11. Организиранеучастиетона

учениците в

извънучилищнидейностии

извънкласни клубове по

интереси

 

Учители,

ръководство

 

Постоянен

12. Своевременно

информиране на

родителитезаотсъствията

иуспеханаученицитечрез

електронниядневник

 

 

класни

ръководители

 

 

Постоянен

13. Акцент върху обучението

по гражданско и здравно

образование чрез беседи,

срещи и интерактивни

дейности

 

 

класни

ръководители

 

Ежемесечно

14. Подобряване

възможноститеза

обучениенадецасъсСОП:

-осигуряванена

допълнителнаподкрепа

-прилаганенаединна

методикаРазработванена

ИОП

Учителите,

работещисдеца

съсСОП,ресурсни

учители

Постоянен



15. Въвежданенаалтернативи

на традиционната

родителскасреща.

директор,

класни

ръководители

Пографик

16. Популяризиране на

добрите постижения на

учениците в сайта и ФБ

страницатанаучилището

учители Постоянен

17. Активизиране на

дейността на ученическия

съвет

Педагогически

съветник
Постоянен

18. Налаганенавъзпитателни

мерки и санкции по реда

начл.199,ал1отЗУПОпри

допускане на отсъствия

без уважителни причини

над допустимия брой,

фиксиранвправилниказа

дейносттанаучилището.

Учители,

ръководство

Постоянен

19. Разпределяне на

отговорностите и

ангажиментите по

отношение

посещаемосттанаучилище

между класните

ръководители и

родителите.

Кл. ръководители,

ръководство

Постоянен


