ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ИКОНОМИКА ГРАД ШУМЕН

ДИРЕКТОР НА ПГ ПО ИКОНОМИКА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА
УЧИЛИЩЕ

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т.8 от закона за
предучилищното и училищното образование.

Приета на заседание на ПС протокол №12 /3.09.2018 г.
Утвърдена със заповед № РД 12- 898 /13.09.2018 г. на директора на ПГИ

1-ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Управление на информацията за преждевременно напусналите училище.
2. Изготвяне на база данни от класните ръководители, в чиито класове има ученици от
рискови групи, съобразно различните причини от отпадане.
3. Координиране действията на класните ръководители с тези на педагогическия
съветник и училищното ръководство.
4. Квалификация на педагогическите специалисти в посока управление на конфликти,
справяне с агресията и насилието.
5. Реализирането на конкретни дейности за постигане целите на училищната програма.
6. Насърчаване включването в образованието на рискови групи и развиване на
приобщаващото образование.
7. Увеличаването на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за
включване в образование и обучение.
8. Реализиране на конкретни дейности за постигане на целите на училищната програма.

H. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
I. Да се създадат условия за включване на ученика в група
повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти.

за

2. Учениците да бъдат насочени към занимания, съобразени с индивидуалните им
потребности.
3. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава.
4. Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището.
5. Възлагане на отговорни индивидуални задачи на учениците, за да се почувстват
значими в собствените си очи и в очите на околните, за да се мотивират и успяват.
6. Да се създадат подходящи условия за реинтегриране в образователната система на
преждевременно напусналите я.
7. Завръщане на преждевременно напусналите училище към формалната система на
образование и обучение чрез използването на различни форми на обучение.
8. Да се повиши участието и ангажираността на родителите.

Ш.ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ
1. Осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за
мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на
координираните усилия на всички участници в образователния процес.
Срок: постоянен
Отг. педагогически специалисти
2. Идентифициране на рисковите фактори - доклад-анализ на педагогически съветник и класни
ръководители.
Срок: край на учебната година
Отг. педагогически съветник, класни ръководители
3. Други дейности, определени с правилника за дейността на ПГИ - гр. Шумен.
Срок: постоянен
Отг. педагогически специалисти
4. Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция и
намаляване на преждевременното напускане на училище.
Срок: постоянен
Отг.. педагогически специалисти
5. Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и
практическа приложимост на преподавания материал.
Срок: постоянен
Отг. учители - специалисти
6. Подготовка на учениците за продължаване на образованието -професионално ориентиране на
учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно техните интереси и
възможности.
Срок: постоянен
Отг. класни ръководители, педагогически съветник
7. Извънкласни дейности за превенция на поведението при деца с риск от отпадане.
Срок: постоянен
Отг. класни ръководители, педагогически съветник
8. Провеждане на дискусии с ученици по предложените от тях теми, засягащи актуален
проблем.
Срок: постоянен
Отг. педагогически съветник, класни ръководители

9. Участие в екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст в община Шумен.
Срок: постоянен
Отг. А.Атанасова; Д.Георгиев
Изготвил: Адрияна Атанасова
Педагогически съветник

