Промяната в използваните педагогически методи, в учебните програми, в
организацията на учебния процес е налице. Усилията на колегията в тази насока са големи.
Наличен е напредък във взаимодействието с родители от български и турски етнос, но все още
има какво да се желае по отношение на ангажираността на родителите от ромския етнос към
образованието, което е едно от сериозните предизвикателства пред нас. И през следваща
учебна година ще се извършва своевременно идентифициране на признаците за изоставане в
усвояването на учебния материал и застрашеност от отпадане, поради неразбиране на учебното
съдържание, за които често се използва понятието “ранен учебен неуспех“.
Реализирането на комплекс от социални дейности на училищно ниво е механизъм,
който ще използваме активно през учебната 2022/2023 г. за преодоляване на негативите от
неблагоприятния социален статус на семействата на учениците и ситуацията около COVID 19.
Разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за
приобщаващото образование, ПМС 100/2018 г., изм. ДВ, бр. 82/18.10.2019 г. и политиката на
МОН за ангажиране с проблема са основание за очакване да се постигнат по-добри резултати.
Изисква се ангажираност и усилия от страна на училищната общност и цялото общество.
ЦЕЛИТЕ НА ТАЗИ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА СА:
1. Да се осъществи пълноценна интеграция на ромските деца и деца от други етноси в
класовете със смесен етнически състав, с оглед намаляване на риска от отпадане от
училище;
2. Да се утвърди в училище и в общежитието атмосфера за междукултурно опознаване,
сътрудничество, сближаване и повишаване на диалогичността в мултиетническата учебна
среда;
3. Да се активизира дейността на педагогическите специалисти относно преодоляване на
образователните трудности чрез възможностите за предоставяне на ОПЛР, участие в проект
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и превенция на конфликтни
отношения между съученици или ученици/учители.
4. Да се създаде добра връзка между учител / директор/ и родител / настойник /, за да може
да бъде проследявано движението на всеки ученик.
5. Да се използват целево средствата от бюджета на ПГ по ПСТТ за стипендии, за
занимания по интереси, за работа с уязвими групи и възстановените средства от спрени
месечни помощи за дете с оглед привличане интереса на учениците към учебния процес и
преодоляване на социалните различия между учениците.
6. Да се използват възможностите по НП „Без свободен час“, ПМС 100/2018 г., изм. ДВ, бр.
82/18.10.2019 г. и др. за обхващане на учениците в системата на образованието и намаляване
броя на невзетите часове от отсъстващи учители.
7. Да се реализират социални дейности за преодоляване на негативите от неблагоприятния
социален статус на семействата на учениците.
8. Да се използват пълноценно възможностите на Обществения съвет към училището за
подпомагане процеса на превенция на ранното напускане.
Идентифициране на рисковите фактори за преждевременно напускане на ученици от
училище:
1. Ниско входно ниво на знания, умения и компетентности у учениците при постъпване в
ПГ по ПСТТ.
2. Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите, негативно отношение
към образованието на родителите и/или ученика.
3. Недостатъчен брой ефективно приложени от компетентните органи административни
наказания за родителите.

4. Нисък жизнен стандарт на част от населението в резултат на продължителна
безработица.
5. Социални проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище.
6. Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването.
7. Негативно влияние на средата – на улицата/приятелския кръг.
8. Липсата на мотивация сред семейства от ромския етнос за продължаване на
образованието в гимназиален етап.
Анализ на влиянието на причини, водещи до отпадане от училище
Един от най-сериозните проблеми при обучението на учениците от ПГ по ПСТТ е ниското
им ниво на входни знания, умения и компетентности, с което те постъпват в училище.
Пропуските, натрупани от тях през първите 7 години на училищното им обучение не могат да
се наваксат, тъй като не може да се надграждат знания, които не съществуват. Такива ученици
бързо губят интерес и мотивация за учене, поради невъзможност да разберат и осмислят
учебния материал. Това води и до демотивация за посещаване на училище. Когато към тези
фактори се насложат факторите, свързани с нисък социален статус на семействата и
незаинтересованост на родителите, нагласите за преждевременно напускане на учениците още
повече се увеличават. Някои родители напълно игнорират предприетите действия от страна на
училището в посока децата им да бъдат образовани. Именно за тях е необходимо, при подадена
информация от страна на училището, да се наложат административните наказания, заложени в
ЗПУО. Опитът ни в тази насока показва, че компетентните органи не се възползват ефективно
от дадените им правомощия и не наказват родителите. Това дава усещане за безнаказаност у
родителите и рефлектира негативно върху посещаемостта на учениците в училище.
Приятелският кръг, също е фактор, който влияе на отпадането на учениците, тъй като
виждайки незаинтересоваността на своите приятели, учениците лесно се поддават да им
подражават.
Икономическата обстановка в държавата предразполага към миграционни процеси в
страната и извън нея, като най-сериозен е миграционния процес към други държави.
Родителите на учениците заминават да работят в чужбина – сезонно или постоянно и грижата
за децата им се прехвърля на роднини и близки. Понякога и децата заминават с родителите си.
За голяма част от ромските семейства образованието не е приоритет.
ЦЕЛЕВАТА ГРУПА, КЪМ КОЯТО Е НАСОЧЕНА ПРОГРАМАТА Е:
1. Ученици, подлежащи на задължително образование – лица до 16 г.
МЕРКИ ЗА РЕЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:
№
1.

2.

Дейност
Срок
Запознаване на родителите с ПДУ, 15.09.2022г.
училищния учебен план на паралелката,
програмата за превенция на ранното
напускане, програмата за предоставяне на
равни възможности и за приобщаване на
учениците от уязвими групи, плана за
превенция и интервенция на насилието и
тормоза и др. по време на първа родителска
среща
Установяване и поддържане на контакт с
През цялата

Отговорник
Класен ръководител

Класни ръководители

3.

4.

5.
6.
7.

родители/ настойници / на учениците чрез
всички възможни информационни и
съобщителни канали
Осигуряване в максимална степен на
заместване на отсъстващите учители като
условие за непропускане на учебно
съдържание
Осигуряване на устройства и интернет достъп
на нуждаещи се ученици по време на ОРЕС
Състезание по паралелки за най-красива и
поддържана класна стая
Инициативи за изграждане на позитивен
микроклимат и екипност по паралелки
Провеждане на срещи с професионалисти,
работещи в областта на транспортната,
пътно-строителната и подемно-транспортната
техника и /или с представители на бизнеса и
ВУЗ-ове

8.

Идентифициране на учениците с нисък
социален статус и актуализация на модул
„Характеристика на средата“ от НЕИСПУО

9.

Отпускане на стипендии – месечни и
еднократни за ученици, отговарящи на
условията на ПМС 328/21.12.2017 г.
Осъществяване на специализиран превоз на
социално-слаби ученици с оглед осигуряване
на достъп до образование по маршрути:
1. Училищен автобус 34 места: гр. Ямбол
– с. Градец – с. Мокрен - с. Сотиря, общ.
Сливен – с. Жельо войвода - Ямбол в първия
учебен ден на седмицата сутрин и обратно до
родните места в последния учебен ден от
седмицата след учебните часове;
2. Училищен микробус 16 места: гр.
Ямбол – гр. Стралджа – гр. Ямбол – всеки
учебен ден по 2 курса.
3. Училищен микробус 16 места: - гр.
Ямбол – с. Мъдрец - с. Искрица - с.
Медникарово – с. Обручище – Ямбол - в
деня, преди първия учебен ден на седмицата
следобед и обратно до родните места в

10.

учебна година
15.09.2022 г.30.06.2023 г.

Административно
ръководство

Преди
преминаване в
ОРЕС
До 30.06.2023
г.
През цялата
учебна година
По график,
заложен в
плана на МО
„Професионалн
о образование
и обучение“
Спазване на
срока по
Наредба 8/2016
г. за
информацията
и документите
за системата на
предучилищно
то и училищно
образование
В началото на
всеки учебен
срок
През цялата
учебна година
съгласно
графика на
учебното
време,
утвърден от
министъра на
образованието
и науката

Административно
ръководство
Класни ръководители
Класни ръководители
Ръководител на МО
„Професионално
образование
и
обучение“
Класен
ЗДУД

ръководител,

Комисия за стипендии
Директор

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

последния учебен ден от седмицата след
учебните часове.
Осигуряване на карти/билети за пътуване на
ученици, които отговарят на условията на чл.
283, ал. 2 от ЗПУО със средства,
предоставени чрез община Ямбол и
доплащане от бюджета на училището
Осигуряване на учебни помагала и
материали, карти за пътуване за градски
транспорт (за гр. Ямбол), дрехи и обувки на
социално-слаби ученици, награди на ученици
от възстановените на гимназията средства от
спрени месечни помощи за дете в размер до
остатъка от възстановените на гимназията
средства.
Изплащане на помощи за отглеждане на дете
в натура

Уведомяване на родител по телефон, чрез
емайл, уведомително писмо, съобщение чрез
социалните мрежи или чрез електронния
дневник, при отсъствие на ученик от учебни
занятия за един учебен ден, когато няма
данни, че е налице уважителна причина.
Подаване на информация към ДСП за
спиране на помощите за отглеждане на деца
при допуснати 5 отсъствия по неуважителни
причини за един календарен месец.

През цялата
учебна година

Директор

В началото на
учебната
година и при
идентифициран
а нужда

Директор
по
предложение
на
координатор
за
подкрепа
за
личностно развитие
след обсъждания с
педагогическите
специалисти
Директор

През цялата
учебна година
при
идентифициран
а необходимост
В деня на
Класни ръководители
установеното
отсъствие

До 4-то число
на месеца,
предхождащ
месеца, за
който се
отнасят
отсъствията
Изготвяне и представяне на доклад до
До 4-то число
директора за спиране на стипендиите на
на месеца,
ученици по чл. 4, ал. 1, т. 6 от ПМС 328 от
предхождащ
21.12.2017, изм. и доп. с ПМС 20 от
месеца, за
01.02.2019 г. при допуснати над 5 отсъствия
който се
по неуважителни причини за един календарен отнасят
месец.
отсъствията
Подаване на информация към ДСП за
До 4-то число
предприемане на действия за възстановяване на месеца,
от родителя на ученика на държавата
предхождащ
еднократната помощ за ученици, записани в
месеца, за
по чл. 10б от Закона за семейните помощи за който се
деца
отнасят
отсъствията
Физическо посещение в дома на ученика при До 2 дни от
неявяване на ученик за учебни занятия в 3
направените
последователни учебни дни, когато
отсъствия

ЗДУД, въз основа на
отразените
от
класните
ръководители
отсъствия
в
електронния дневник
Класните
ръководители

ЗДУД, въз основа на
отразените
от
класните
ръководители
отсъствия
в
електронния дневник
Вътрешноучилищен
екип за превенция на
отпадането
на

19.

20.

причините за това остават неизвестни и е
налице невъзможност на класния
ръководител да уведоми родител, или липсва
адекватна реакция от страна на родителя
Прилагане на механизма за съвместна работа
на институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна
възраст и работа с междуинституционалната
платформа „Посещаемо и безопасно
училище“ за ученици, подлежащи на
задължително обучение, допуснали 40
отсъствия по неуважителни причини
Отнемане на стипендия при наложена
санкция пред педагогическия съвет

21.

Провеждане на активна превантивна дейност
с учениците чрез беседи по плана за час на
класа и разговори с училищния психолог.

22.

Идентифициране на ученици с ниски
образователни резултати и предоставяне на
ОПЛР чрез допълнителни консултации,
допълнително обучение по учебни предмети,
включване в групи за занимания по интереси
и участие в проекта „Равен достъп до
училищно образование в условията на
кризи“.
Стимулиране включването на ученици в
конкурси, състезания и изяви

23.

24.

Поощряване и награждаване на изявени
ученици

25.

26.

Популяризиране успехите на учениците чрез
фейсбук страницата на гимназията, изложби
и др.
Водене на разяснителна кампания с
родителите за ползите от обучението на
децата им, за задълженията им като родители
и как да не подценяват ролята на приятелския
кръг, в който се намират децата им.

27.

Избор на родители за родителски актив по
паралелки и излъчване на представители на

учениците

По график на
ЗДУД
РУО,
изработен въз
основа на
предложение
на директора за
обход
След заповедта
за санкция пред
ПС
Съгласно план
на
класния
ръководител,
училищни
екипи за обхват
М. октомври и
м. февруари
И по график на
дейностите по
проектите

Директор

По график

Класен ръководител,
педагогически
специалисти
Класен
ръководител/Директо
р
Заместник-директори
и учители по ИТ

Класен ръководител,
психолог,
педагогически
специалисти
Координатор
за
личностна подкрепа и
педагогически
специалисти,
преподаващи
на
паралелката

При
възникнали
обстоятелства
След
постигнати
успехи
По време на Класен ръководител,
общоучилищни възпитател
родителски
срещи, срещи
по време на ІІ-я
ЧК,
индивидуални
разговори
и
посещения по
домовете.
В началото на Класни ръководители
учебната

28.

родителите за обществения съвет при
актуализацията му.
Запознаване с празниците на различните
етноси – организиране на празненства с
участие на родители

329.

Провеждане на заседания на обществения
съвет

година
По
календарния
план за ЧК и
като
общоучилищни
мероприятия
по
повод
празниците:
Байрям, Банго
Васил, Коледа
и др.
Съгласно
правилник за
създаването,
устройството и
дейността
на
обществените
съвети
към
детските
градини
и
училищата

Класни ръководители,
учители по БЕЛ и
История
и
цивилизации

Председател
на
обществения съвет

Забележка: Дейностите по програмата ще се изпълняват съобразно противоепидимичните
мерки.
Контролът по изпълнение на училищната програма се осъществява от директора.
Настоящата програма е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното
и училищното образование, приета е с Решение на Педагогическия съвет – Протокол № 12 от
05.09.2022 г.

