• В ПТГ „Васил Левски” гр. Горна Оряховица през учебната 2020/2021 година
персоналът, който работи е 9 педагогически и 5,5 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 семейства, които преобладават
✓ Незаинтересованост на родители за образованието на децата.
✓ Слабият контрол на деца, отглеждани от роднини и близки.
✓ Големият брой разтрогнати бракове
✓ Голям брой пътуващи ученици от други населени места
✓ Проблемна семейна среда
⚫

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”и НП “Образование за утрешния ден”
✓ Занимания по интереси
✓ Карти за пътуване
✓ Организиране на благотворителни кампании
✓ Отпускане на еднократни помощи
✓ Заплащане на квартири
✓ Спортни дейности, фитнес зала, библиотека
✓ Отпускане на стипендии за равен достъп до образование
✓ Ефективен диалог училище-външни институции, имащи отношение по
проблемите на учениците.
• 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.
Усъвършенстване работата на педагогическия екип по разработване и
изпълнение на програми, в резултат на което да намалее броят на учениците в риск от
отпадане.
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
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и работа по проекти.

Учителите

постоянен

Проследяване на развитието на
ученика застрашен от отпадане и
предприемане на целенасочени
дейности, целящи неговото
мотивиране, разрешаване на

Учители

постоянен

Застрашени
от отпадане
ученици

Отговорник

Срок

Приобщава
що
образование
Приобщава
що
образование

Изграждане на
дейности по
интереси
Изграждане на
дейности по
интереси

Незаинтерес
ованост от
страна на
родителите
и слаб
контрол
Съпричастн
ост и
ангажиранос
т

Провеждане на
извънредни
родителски
срещи и
индивидуални
разговори
Училищно
настоятелство и
Обществен съвет

Ученици
застрашени
от отпадане

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

вътрешно училищни конфликти и
изграждане на вътрешноучилищна
среда.
Участие в дейността за обучителни
затруднения ”Подкрепа за успех”

Учители

постоянен

Участие в дейността за обучителни
затруднения ”Занимания по
интереси”и участие в НП
“Образование за утрешния ден”
Привличане и ангажиране на
родителите в училищния живот за
решаване на проблеми свързани с
деца, застрашени от отпадане

Учители

постоянен

Директорът
и учителите

постоянен

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.
Реализиране на дейности в училище
за намаляване на риска от
преждевременно напускане чрез
участие в НП.
Използване на възможностите за
организиране на разнообразни
извънкласни и извънучилищни
дейности.
По-голяма атрактивност на
преподавания учебен материал чрез
електронни уроци, интерактивни
методи, онагледяване, практическа
насоченост и други.

Директорът

постоянен

Учителите

постоянен

V. Процес на приемане:
Настоящата Програма за превенция на ранното напускане на училище ПТГ
„Васил Левски” е приета на Педагогически съвет № 13 от 01.09.2020 год. и утвърдена
със Заповед РД 09-20-413/01.09.2020 год. на директора.

