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СТРАТЕГИЯ

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "ХРИСТО БОТЕВ"ГР. ПЛОВДИВ

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в ПГВАД"Хр.Ботев" – гр. Пловдив е
разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до 2025 г.,
съобразена е с цели в сферата на средното образование, определени на областно ниво, и се разработва в изпълнение на регионалната



Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Стратегията конкретизира ключовите мерки
в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и на преждевременното напускане на училище.

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В ПГВАД гр. Пловдив

В рамките на изтеклата 2021/2022 уч. г., в ПГВАД гр. Пловдив случаите на отпадне и преждевременно напускане на
образователната система са по-скоро изключение, отколкото често срещано явление. В тази връзка могат да бъдат посочени
два случая на ученици, които са заминали за чужбина. На фона на общия брой ученици в ПГВАД тези случаи са доста под 11
процентната граница, но зад тях прозира една от ключовите причини за отпадане от образователната система, а именно:
тежката икономическа обстановка в страната и в частност пониженият жизнен стандарт и бедността на голяма част от
семействата.

Като по-сериозен проблем може да се отчете преминаването на ученици от дневна в самостоятелна форма на обучение,
което по дефиниция не е отпадане от образователната система, но и такива случаи са рядкост, а констатираните резултати от
изпитните сесии на ученици от СФО показват завишена мотивация за добро представяне и преминаване отново в дневна
форма на обучение.

Изключително подготвеният педагогически екип, индивидуалният подход при работа с ученици в риск / с множество
допуснати отсъствия и противообществени прояви/, атрактивните специалности, които предлага училището, както и
възможността теоритичните знания да се отработят в реална работна среда чрез обезпечаване на учебните и
производствени практики с договори с фирми, са само част от мерките, които в ПГВАД са отработвани в годините. Общите
усилия на ръководство и педагогическата колегия, а също и традиционно ползотворната съвместна работа с училищното
настоятелство, прави възможно при анализирането на обстановката в ПГВАД да не се отчита негативна тенденция.

ІІІ. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА НА ПГВАД

1. Разработване и изпълнение на училищни политики за намаляване на риска от отпадане от образователната система чрез
целенасочено единно въздействие, създаване на комплекс от мерки и сътрудничество на заинтересованите страни.

2. Усъвършенстване работата на педагогическите екипи по разработване и изпълнение на свои програми, в резултат на което да
намалее броят на учениците в риск от отпадане.



3. Увеличаване разнообразието и ефективността на прилаганите от ПГВАД – гр. Пловдив мерки и дейности за превенция и намаляване
на риска от отпадане от образователната система.

ІV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Политики за превенция
1.1. Осигуряване на позитивна образователна среда

1.1.1. Разработване и изпълнение на политики в училището
Отговорник срок финансиране индикатори

1.1.1.1 Актуализиране на стратегията за
развитие на ПГВАД и допълването и със
специфични политики и мерки за превенция
на отпадането от образователната система.

Директор
ЗД

15. 09. 2022г. Не са необходими
финансови средства

Наличието на
училищна стратегия

1.1.1.2. Прилагане на предвидените в плана
мерки за превенция на отпадането от
образователната система

Директор
Педагогически
персонал

В хода на
учебната година

В рамките на бюджета на
ПГВАД и др. източници

Брой ученици в
началото и в края на
уч. г.

1.1.1.3. Анализ на резултатите от
изпълнението на стратегията

Директор
ЗД

06.2023г.
07.2023г.

Не са необходими
финансови средства

Наличие на анализ на
ПГВАД

1.1.1.4. Съставяне на отчети и анализ на
класните ръководители за проследяване на
преместването и отсъствията на учениците.

Директор
ЗД

В хода на
учебната година

Не са необходими
финансови средства

Брой преместени
ученици и брой
отсъствия

1.1.1.5. Повишаване интереса на учениците
към работата в екип чрез участие в
училищни кампании и събития, отбелязване
на важни дати

Директор, ПД
Учители

В хода на
учебната година

В рамките на бюджета на
ПГВАД и други източници

Брой кампании,
чествания и брой
участвали ученици

1.1.1.6. Осъществяване на контрол за
редовно и точно вписване на отсъствията на
учениците в училищната документация

Директор
ЗД

В хода на
учебната година

Не са необходими
финансови средства

Брой извършени
проверки

1.1.1.7. Осъществяване на контрол върху
работата на класните ръководители по
превенция на отпадането от

Директор
ЗД

В хода на
учебната година

В рамките на бюджета на
ПГВАД

Брой проведени
разговори с родители.
Планирани в



образователната система годишния тематичен
план часове за
превенция.

1.2. Повишаване качеството на образование като предпоставка за развитие на личността и
предотвратяване на преждевременното напускане на училище

1.2.1. Квалификация на педагогическите
специалисти, насочена към
идентифициране и справяне със случаите на
риск от преждевременно напускане на
училище

Директор В хода на
учебната година

НП „Квалификация“,
бюджет на ПГВАД

Брой педагогически
специалисти
преминали обучение

1.2.4. По-голяма атрактивност на
преподавания материал чрез електронни
уроци, интерактивни методи, онагледяване,
практическа насоченост и др.

Директор
ЗД

В хода на
учебната година

Не са необходими
финансови средства

Брой тематични
проверки,
квалификационни
форми, неизвинени
отсъствия

1.2.5. Планиране и реализиране на
обучение, което е ориентирано към
потребностите на всеки ученик.

Директор
ЗД
Учители

В хода на
учебната година

В рамките на бюджета на
ПГВАД и др. източници

Брой участия в
извънкласни дейности

1.2.7. Анализиране на резултатите от
обучението по отделните учебни предмети
спрямо очакваните резултати и стандартите
от учебната програма.

Учители по
различните
предмети

В хода на
учебната година

Не са необходими
финансови средства

Резултати от
обучението по
отделните предмети

1.2.9. Анализ на движението на учениците и
причини за напускането им.

Директор В хода на
учебната година

Не са необходими
финансови средства

Брой напуснали
ученици и причини

1.3. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни потребности

1.3.1. Развитие капацитета на учителите за
работа с учениците със СОП

Директор В хода на
учебната година

МОН, РУО, ПГВАД Брой учители
преминали
квалификация

1.3.2. Подобряване на възможностите за
обучение на деца със СОП в риск от
отпадане: осигуряване на допълнителна

Директор В хода на
учебната година

В рамките на бюджета на
ПГВАД

Брой назначени
специалисти



подкрепа на децата и учениците със СОП от
специалистите.
II. Политики на интервенция
2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите
2.1.1. Утвърждаване на добри практики за
включване на родителите и местната
общност в мерки за предотвратяване на
преждевременното напускане на училище

Директор В хода на
учебната година

В рамките на бюджета и
др. източници

Брой реализирани
мероприятия

2.1.2. Грижи за предотвратяване на ранните
бракове и ранни раждания - Провеждане на
беседи с подрастващите за начина на
предпазване от ранна бременност, за
опасностите, които крие ранната
бременност за майката и бебето, за риска от
раждане на деца с вродени аномалии,
наследствени болести

Директор
ПС
Учител по
биология и
здравно
образование
НПО

В хода на
учебната година

В рамките на бюджета и
други източници

Брой реализирани
мероприятия

2.1.3.Интензифициране на
взаимодействието между родителското
настоятелство и ръководството и цялостната
педагогическа колегия

Педагогическа
колегия
Училищно
настоятелство

В хода на
учебната година

В рамките на бюджета на
ПГВАД и други източници

Брой реализирани
инициативи

2.2. Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество

2.2.1. Планиране на дейности в плана на
класния ръководител, насочени към
идентифициране на ученици в риск и към
индивидуалното им консултиране

Класни
ръководители

В хода на
учебната година

Не са необходими
финансови средства

Брой проведени
беседи и/или
инициативи

2.2.2. Инициативи за подпомагане на
ученици в риск от техни съученици

Ръководство
Класни
ръководители

В хода на
учебната година

Външни източници Брой реализирани
инициативи

2.2.3. Развитие на практиката ученик –
наставник с привличане на ученици

Ръководство
Класни

В хода на
учебната година

Не са необходими
средства

Брой инициативи



доброволци от горните класове за
наставници

ръководители

2.3. Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище по финансови причини
2.3.1.Подпомагане чрез осигуряване на
финансова подкрепа под формата на
транспортни карти и помощи

Директор В хода на
учебната година

В рамките на бюджета на
ПГВАД

Брой карти за
пътуване
Брой отпуснати
помощи

III. Политики за компенсиране
3.1. Създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната система на
преждевременно напусналите.

3.1.1.Чрез валидиране да се увеличат
възможностите за придобиване на ПК

Директор В хода на
учебната година

В рамките на бюджета на
ПГВАД и чрез
Европейските програми

Брой издадени
свидетелства по
валидиране

3.1.2. Участие на ПГВАД в програми за
валидиране на компетентности, придобити
чрез неформално учене

Директор
Преподаватели по
професионална
по подготовка

В хода на
учебната година

Национални програми Брой издадени
свидетелства за
валидиране

Стратегията на ПГВАД "ХРИСТО БОТЕВ" за превенция на отпадането от образователната система е приета с Протокол№12 от
14.09.2022 год. на заседание на педагогически съвет .


