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І.Пичини за преждевременно отпадане на учениците
Преждевременното отпадане от училище е комплексно явление, което оказва
сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието
на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху
цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен
план.
За целите на стратегията „отпадане от училище” е отписването от училище на
ученик до 18 годишна възраст преди завършване на последния гимназиален клас, ако
лицето не е записано в друго училище.
Причините за преждевременното о т п а д а н е о т училище могат да бъдат
класифицирани в няколко основни категории.
А:Икономически причини
Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността поставят
много деца в условия, водещи до повишен риск от отпадане от училище. В резултат на
финансовите и икономически затруднения много деца са принудени да помагат на
семействата си, което води до нарушаване на участието им в учебния процес.
Б:Социални причини
Свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти,
напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда,
функционална неграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства,
деца и ученици в риск от извършване на противообществени прояви, ученици с
поведение, което е трудно или е в конфликт със закона, домашно насилие, незачитане
правото на избор на децата, налагането на строги наказания.
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В:Образователни причини
Обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на учебното
съдържание, слабости в методиката на преподаване и в организацията на обучението.
Образователните причини са свързани и с начина на оценяване, квалификацията на
учителите, навиците за учене, негативни нагласи на участниците в образователния процес и
липсата на мотивация, качеството на учебниците. Големият брой отсъствия, липсата на
достатъчно ефективна система за контрол върху начина на воденето и отчитането им,
влошената дисциплина, насилието и агресията в училище, ниските образователни
резултати са също вътрешни за училищните процеси. Взаимоотношенията в детската
градина и училището, неразвитото кариерно ориентиране и консултиране,
неподходящият избор на училище и непривлекателността на професионалното
образование и обучение са също сред важните образователни причини за
преждевременното напускане на училище.
Недостатъчно ефективно се използва потенциалът на учителите, педагогическите
съветници и училищните психолози при оказването на психолого-педагогическа подкрепа
в превенцията за напускане на училище.
Недостатъчният обхват на децата в детска градина повишава рисковете при
адаптирането им в училище.
Г:Етнокултурни причини
Етнокултурното многообразие в съвременната българска образователна система се
изразява в специфичните етнически, религиозни и езикови измерения. Силно действащите
вътрешногрупови норми и натискът на етнокултурните традиции сред уязвими
етнически общности и групи предопределят специфичните причини за преждевременното
напускане на училище: отсъствие на познавателна мотивация, ниска степен на готовност
за училище, липсва мотивация на родителите за получаване на образование от децата им и
др.
Д:Институционални причини
Като такива могат да се квалифицират недостатъчно координираният подход
между различните служби и специалисти на национално, регионално, местно и училищно
ниво за справяне с преждевременното напускане на училище; недостатъчно ефективният
контрол върху управлението и функционирането на политиките за обхващане,
задържане и реинтегриране на децата и учениците в образователната система.
Положителната промяна на състоянието изисква прилагането на комплексни мерки и
добра координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на
управление
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национално, регионално, местно и училищно.
Основната част от отговорностите за прилагането на националната политика по
отношение на задължителното образование е съсредоточена в Министерството на
образованието и науката, което е естествен координационен център на междусекторните
действия за намаляване на преждевременното напускане на училище.
Е: Причини, свързани със здравния статус
В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование
продължава тенденцията за интегриране на децата със специални образователни
потребности в общообразователните училища. Рисковете за преждевременното напускане
на училище са свързани с недостатъчна подготовка на детските градини и училищата за
приобщаване на тези деца. Тук се включват и всички фактори на материалната база,
образователната среда, човешките и финансовите ресурси, които не отговарят на
изискванията за прилагане на принципите на приобщаващото образование.
Финансирането на училището се осъществява чрез прилагане на системата на
делегирани бюджети.
Осигуряват се безплатни и актуализирани учебници за учениците до VІІ клас.
В извънкласните и извънучилищните дейности по проект «Твоят час» приоритетно
са включени деца с прояви на агресия, слаб успех, носители на отсъствия.
Информиране на родителите за развитието на детето и ученика; координация и
сътрудничество с дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика.
От изключителна важност е повишаването на информираността и чувствителността
на родителите и учениците към задължителния характер на образованието чрез: прилагане
на контролните функции на общините върху посещаването на детска градина и училище
от деца в задължителна предучилищна и училищна възраст; осигуряването на
допълнителни образователни възможности за ученици, застрашени от отпадане; контрол
върху изпълнението на задълженията на педагогическите екипи за непрекъснат контакт
и информация.
Особено тревожна е тенденцията на нарастването броя на учениците, които напускат
училище поради заминаване в чужбина.

ІІ.Визия
Всеки гражданин в Република България има достъп до образователната система и
възможност за развитие чрез образование, което в най-голяма степен съответства на
неговите потребности, потенциал и цели и което осигурява успешна индивидуална и
обществено-икономическа реализация и допринася за изграждане на динамична икономика
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на знанието и постигане на ускорен и устойчив икономически растеж, социална солидарност
и качество на живота на местните общности и на страната.

ІІІ.Водещи принципи при изпълнение на стратегията
Законосъообразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и
подзаконовите нормативни актове.
Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите
политики и мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни.
Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и
обучение, институциите на властта, гражданското общество и бизнеса в реализацията на
политика за намаляване на отпадането от училище.
Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на проблема
предполага висока степен на информираност на обществото.
Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от
управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и
политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели.
Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на
постигнатите резултати.
Своевременност – осигуряване на навременни адекватни мерки за неутрализиране на
рискове от преждевременно напускане на училище.
Отчетност, мониторинг и контрол – постигане на по-висока степен на ефективност.
Иновативност – създаване на нови и интензивни мерки и подходи за пълна интеграция на
отпадналите от училище
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ІV.Стратегически цели
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на
предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и
младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна
личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:
Разработване, изпълнение и мониторинг на цялостна и интегрирана политика за
повишаване на обхвата в образователната система въз основа на междусекторно
сътрудничество при ясно разпределение на отговорностите и взаимодействие между
различните равнища на управление.
Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното отпадане на
училище с оглед ограничаване на последиците от тях.
Насърчаване включването в образованието на рискови групи и развиване на
приобщаващото образование.
Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за
включване в образование и обучение.
Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция и
намаляване на преждевременното отпадане от училище.

V.Мерки за преждевременно отпадане
Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на
взаимоотношения, управление
Позитивната образователна среда е свързана с ясно дефиниране на правата,
задълженията и отговорностите на участниците в образователния процес за осигуряване на
условия за образование, благоприятстващо развитието на личността на всяко дете и
ученик, както и с подобряване взаимодействието в образователните институции.

VІ.Повишаване качеството на образование
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Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на
образованието за децата и учениците от уязвими етнически общности
Политиката за всеобхватно, достъпно и качествено образование се отнася до всички
български деца и ученици без оглед на тяхната етническа принадлежност.Училището
следва да продължи да осъществява трайни мерки за осъществяване на образователната
интеграция на учениците и съхранение и развитие на тяхната идентичност. За целта е
необходимо да се реализират политики за преодоляване на обособяването по етническа
принадлежност на учениците в паралелки, ориентиране на обучението към работа в
мултикултурна група и клас, като същевременно се повиши интеркултурната
компетентност на всички участници в образователния процес. Там, където е необходимо,
следва да се предоставя допълнително обучение по български език, като паралелно с това
се осигурява възможност и за обучение по майчин език.
Достъп до качествено образование за ученици със специални образователни
потребности
Междусекторният подход, разработването и изпълнението на политики на
национално, регионално и общинско равнище следва да осигуряват приобщаващо
образование за децата и учениците със специални образователни потребности чрез:
създаване и ефективно функциониране на достъпни центрове, предоставящи адекватна
подкрепа за всяко дете и ученик;
развитие капацитета на учителите от общообразователните училища и детските градини
за работа с децата и с учениците със специални образователни потребности, както и на
специалистите, работещи с деца и ученици за прилагане на единна методика за оценяване
на образователните им потребности;
Изграждане на педагогическа и специализирана подкрепяща среда за всяко дете и
ученик за осигуряване на приобщаващото образование.

VІІ.Участие на родителите и ангажираност
Родителите и местната общност са участници в процеса на образование. Те са
основен фактор за подпомагане на децата и младите хора в риск от преждевременно
отпадане на училище и трябва да бъдат насърчавани чрез:
 популяризиране на добри практики и възможности за участие в мрежи за включване
на родителите и местната общност в мерки за предотвратяване на преждевременното
отпадане от училище;
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 повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за сътрудничество с
учителите и училищното ръководство с цел развитието на децата им с фокус върху
родители от уязвими групи за насърчаване на редовното посещаване на училището;
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