води до несериозно отношение към учебния процес и натрупване на отсъствия.
Училището е с професионална насоченост, която не е много желана от родителите и
учениците.
 В ПТГ „Васил Левски” гр. Горна Оряховица през учебната 2019/2020 година
персоналът, който работи е 10 педагогически и 6 непедагогически.
 Материално техническа база на ПТГ „Васил Левски” е голяма и е в добро
техническо състояние, но е необходимо да бъде доосъвременена.
В училището се обучават ученици завършили основно образование след
завършен 7-ми клас.
 отсъствия от училище:
Причини за отсъствията са:
 Големият брой деца от малцинствата
 Социално слабите самейства, които преобладават
 Незаинтересованостт на родители за образованието на децата.
 Слабият контрол на деца, отглеждани от роднини и близки.
 Големият брай разтрогнати бракове
 Голям брой пътуващи ученици от други населении места
Мерки предприети за подобряване на качеството и организацията на учебно
възпитателния процес с цел намаляване броя на отсъствията.
 Завишен контрол от страна на педагозите спрямо изоставащите ученици
 Използване на часовете за консултация за допълнителна работа с изоставащите
ученици
 Посещение по домовете на ученици и индивидуални разговори с техните
родители при необходимост
 Провеждане на извънредни родителски срещи при необходимост
 Планиране на по-голям брой проверки в часовете по учебните предмети.
 Участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности
 Работа със социалните служби
 Екип за подкрепа на личностното развитие
 Обща подкрепа
 Допълнителна подкрепа
 Създадена е организация, класните ръководители да са от първия учебен час и да
докладват за броя отсъстващи по неизвинителни причини
 Своевременно свързване с ученика или родителя/настойника и изясняване на
причините за отсъствието
 Работа по НП “Подкрепа за успех”
 Занимания по интереси
 Карти за пътуване
 Организиране на благотворителни кампании
 Отпускане на еднократни помощи
 Заплащане на квартири
 Родители
Редовно се провеждат родителски срещи по класове и общи за училището.
При необходимост да се провеждат разговори в извънучебно време с родителите
във втория час на класа и чрез посещение по домовете.

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
Нашата мисия е да превърнем училището в желано място за всеки ученик.
Училището да бъде интересно и привлекателно с предлаганите професии, чрез които ще
се реализират на пазара на труда. Основната ни цел е намаляване на отпадането от
училище на учениците в задължителна за обучение възраст. Разрешаване на проблема с
големия брой отсъствия. Повишаване на ниския успех в училище.
Споделяне на опит и проблеми с всички учители в училище и търсене на
възможности за привличане на застрашените от отпадане ученици. Обмяна на опит с
други подобни училища с активни младежи и ангажирането им в училищния живот.

ІІІ. ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Целевата група обхваща застрашени от отпадане ученици от всички класове на
ПТГ „Васил Левски” град Горна Оряховица от 8 до 12 клас.
ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА
Проблем

Подкрепа на
застрашените
от отпадане
деца
Застрашени от
отпадане
ученици

Приобщаващо
образование

Дейност за
разрешаване на
проблема

Работа в
извънкласни и
извънучилищ
ни форми на
обучение
Индивидуалн
а работа със
застрашените
от отпадане
ученици

Изграждане
на дейности
по интереси
Приобщаващо Изграждане
образование
на дейности
по интереси
Незаинтересов Провеждане
аност от страна на
на родителите извънредни
и слаб контрол родителски
срещи и
индивидуални
разговори

Очаквани резултати

Отговорн
ик

Срок

Активно включване на застрашените
ученици в училищния живот. Работа в
допълнителни форми на обучение и
работа по проекти.

Учители
те

постоянен

Проследяване на развитието на
ученика застрашен от отпадане и
предприемане на целенасочени
дейности, целящи неговото
мотивиране, разрешаване на вътрешно
училищни конфликти и изграждане на
вътрешноучилищна среда.
Участие в дейността за обучителни
затруднения ”Подкрепа за успех”

Учители

постоянен

Учители

постоянен

Участие в дейността за обучителни
затруднения ”Занимания по интереси”

Учители

постоянен

Привличане и ангажиране на
родителите в училищния живот за
решаване на проблеми свързани с
деца, застрашени от отпадане

Директо
рът и
учители
те

постоянен

Съпричастност
и
ангажираност

Училищно
настоятелство
и Обществен
съвет

Ученици
застрашени от
отпадане

Обучение на
всички
учители за
ефективна
работа с
проблемни
ученици,
застрашени от
отпадане

Включване на родители от
малцинствен произход и родители на
проблемни ученици с цел обсъждане
на текущи проблеми за училището и
оказване на съдействие за
реализирането им.
Споделяне на опит и проблеми с
всички учители в училище и търсене
на възможности за привличане на
застрашените от отпадане ученици

Директо
рът

постоянен

Учители
те

постоянен

V. Процес на приемане:
Настоящата Програма за превенция на ранното напускане на училище ПТГ
„Васил Левски” е приета на Педагогически съвет № 14 от 02.09.2019 год. и утвърдена
със Заповед РД 09-19-428/02.09.2019 год. на директора.

