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В Плана за изпълнение на Стратегията е обърнато особено внимание на няколко елемента: 

1. Ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду им, като се признава 

ролята на всяка от заинтересованите страни; 

2. Сътрудничество в образователните институции за насърчаване на позитивната училищна 

култура, работата в екип в рамките на училищната общност; 

3. Координирани мерки на всички нива; 

4. Проследяване на напредъка и междинна оценка на изпълнението на Стратегията. 

1. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ 

1.1. Допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българският език не 

е майчин (вкл. деца и ученици, търсещи или получили международна закрила). 

1.2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за децата от подготвителните групи и учениците от 

основната образователна степен за преодоляване на обучителни трудности. 

1.3. Педагогическа подкрепа при прехода от ДГ към училищно образование, както и в 

училищното образование по етапи. 

1.4. Допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителната 

подготовка. 

1.5. Организиране и провеждане на изяви на учениците, включени в дейностите за развиване на 

специфични знания, умения и компетентности и дейности по интереси. 

1.6. Надграждане и развитие на подкрепяща среда в  училище за осъществяване на включващо 

обучение. 

‐подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в училище за 

включващо обучение. 

1.7. Повишаване на обхвата в целодневна организация на учебния ден. 

1.8. Подпомагане процеса на ефективно реализиране на целодневната организация на 

учебния процес за ученици от I до IV клас. 

1.9. Осигуряване на безплатен транспорт до 16 години. 

1.10. Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии и електронизация на 

учебния процес. 

1.11. Предоставяне на услуги по кариерно ориентиране на учениците от I до XII клас. 

1.12. Разработване, апробиране и прилагане на модел за кариерно ориентиране на учениците на 

ниво училище. 

1.13. Създаване на модул „Училище ‐ пазар на труда“ към Националния портал за кариерно 

ориентиране (http//orientirane.mon.bg), за информиране и ориентиране относно възможностите 

за трудова и професионална реализация за завършващите средно образование. 
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1.14. Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна 

среда чрез обучения на учители от училище за прилагане на алтернативни методи и подходи, 

ориентирани към намаляване на функционалната неграмотност, към задържането в училище и 

намаляване броя на отпадащите ученици. 

1.15. Прилагане на апробирания модел на системата за ранно предупреждение за 

идентифициране и проследяване на ученици в риск от отпадане. 

1.16. Осъществяване на информационно‐образователни инициативи за деца и ученици, 

насочени към екологично образование и повишаване на обществената култура за опазване на 

околната среда (провеждане на събития в рамките на компаниите за отбелязване на 

международните дати от екологичния календар, изработване на образователни продукти, 

издаване на информационни материали). 

2. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ. 

2.1. Разработване и прилагане на системи за ранно предупреждение в училище. 

2.2. Създаване на инструмент за ранно кариерно ориентиране на застрашени от отпадане 

ученици и учениците със СОП. 

2.3. Разработване на инструмент за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане 

ученици. 

2.4. Партньорски програми за споделяне на лидерски практики от училища на регионално ниво 

с възможности за прилагането им в повече образователни структури от регионите. 

2.5. Прилагане на форми за подготовка и реализиране за отговорно родителство  

(„Училище за родители“). 

2.6. Реализиране на партньорски програми между бизнес‐ организациите и професионалните 

училища за по‐тясна връзка и практическа реализация на завършилите и придобилите професия. 

3. ПОЛИТИКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО 

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ. 

3.1. Разработване на програми и реализиране на квалификационни дейности с учителите за 

работа с деца и ученици в риск. 

3.2. Информиране на родителите за възможностите за образование, обучение и/или придобиване 

на професионална квалификация във формалната образователна система. 

3.3. Включване на лица над 16 години в курсове за ограмотяване или в курсове за усвоявяне на 

учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на 

основното образование. 

3.4. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище. 
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