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Съгл. Чл.3.(1) от Закона за предучилищно и училищно образ

образованието като процес включва обучение, възпитание и социализ!
То е национален приоритет и се реализира в съответствие с принципи

рвание,

Ация.

сред които са

принципът за равен достъп и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик,

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане н

образование.

Програмата е следствие от основните цели на училищното образовани

развитие на ПГТТ „Христо Ботев”и други стратегически документи о

Цел на програмата е да се анализират данните, да се установят прич
набележат мерки за намаляване на отсъствията от учебни занятия по н

причини, създаване на условия за позитивна училищна среда и недопу

отпадащи ученици и обща подкрепа на всички нуждаещи се ученици.
В стратегическите документи относно проблема за преждевременно н

училище се определят лица между 18 и 24 години, завършили основна

по- ниска образователна степен, които вече не участват в никаква фор

образование или обучение и отписване на ученик до 18 год. възраст пу

на последния гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго учил

Анализ на състоянието
В ПГТТ „ Христо Ботев” гр. Смолян се обучават в дневна форма на о

ученици от УШдо ХПклас и 14 в самостоятелна форма на обучение.

гимназия осигурява необходима среда за обучение и професионално р

учениците.

През изминалата учебна година продължи обновяването на учебни ка

работилниции се създаде добра образователна среда със съвременни

информационни и комуникационни технологии и технически ресурси
От учениците в дневна форма на обучение 34 са със специални образ

потребности и на ресурсно подпомагане.

От тях 24 ученици живеят в гр. Смолян, 10 ученици пътуват ежеднен

населени места и | ученик живее в общежитието към училището.
В професионалната гимназия ресурсно подпомагане оказват двама уч
През учебната 2021/2022г. в училището 8 ученици са преминали от дн

самостоятелна форма. Причините са комплексни.
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ори.

а среда рефлектира върху емоционалното състояние на учениците,
Щщение на училище и мотивацията за учебен труд.

одителска незаинтересованост и ниска грамотност на родителите, се

ете от проблемно поведение, ниска мотивация за обучение и

апускане на училищната среда.
Та са и от икономически характер.
гемейства има финансови затруднения, са принудени да работят, за

вата си.

ето не е ценност в семейството или има етнокултурни традиции като

брак при ромските общности, познавателната мотивация е силно

мотивация на родителите за образование на децата и редовен и

оцес.

)азователни и психологически причини.

бразни. Свързани са с нагласите на участниците в образователния

на учебните материали, дисциплина, взаимоотношения, методика на

тизация на учебния процес, трудности при усвояването на учебното

#нна нужда от педагогически съветник, медиатор и училищен

сът по интеграция на децата със специални образователни

пище.

лае относно координацията на действията между институциите за

мите от това естество.

Дейности за постигане на среда осигуряваща подкрепа за всеки ученик и

превенция на ран

В ПГТТ „А Христо |

подчинени на прив

В съответствие с У

но напускане на училището:

Ботев”гтр. Смолян се провеждат множество дейности съобразени и

щипите на Стратегията за развитие на училището.

становените причинисе извършват следните конкретни действия



Причина Дейност С)

Социално-икономически причини
Ниски доходи в семейството

Трудова миграция на родителите

Липса на мотивация на родители

Конфликти в семейството

Риск от ранни бракове

Подпомагане съобразно

учебни помагала, дрехи
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Разговори с педагогически съветник.
Консултиране със специалисти,

пеихолози
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Обучителни трудности, пропуски Провеждане на консулта
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ции съобразно
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В училището се

1. Дейности подч

интеграция на дет

2. Редовна инфор

информационнап
3. Участие в Наци

4. Изготвяне на р

отпадане.

5. Квалификация

6. Дейности за усн

7. Спазване нормту

извършват и следните допълнителни действияза превенция:
инени на областната и общинска програма за образователна

цата и учениците от ромската общност на община Смолян.

мация и мерки съобразно данни от междуинституционалната
(латформа - Посещаемо и безопасно училище.

гонална програма “Заедно за всяко дете”.

иск-регистър от класните ръководители с ученици застрашени от

Координиране на действия между родители, класен ръководител, преподаващи
учители, педагогически съветник и ръководство. Стремеж за ефективна

комуникац ия и изграждане на взаимоотношения на загриженост.
Провеждане на благотворителни акции.

Дейности по превенция на тормоза и насилието.
- участие
- разговоу|

- ИЗГОТВЯН

учениците
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в семинари по темата

ри в часа на класния ръководител
ге и приемане на правила за поведение в паралелката, съвместно с

ане и популяризиране на ПГТТ като училище даващо добра

ална подготовка и реализация на пазара на труда за младежите.

авършили ученици, които са се реализирали на трудовия пазар и

рилагат своите умения

регионални, национални състезания по професията

на педагогическите специалисти свързани с педагогически подходи.
обучителни семинари свързани с работа с ученици с рисково
и рискова среда на живот. Подготовка на училището за
ване на приобщаващо образование и изграждане на практически
педагогическите специалисти за работа с ученици със специални
лни потребности.

ране на обучения свързани с прояви на насилие и агресия
ояване на български книжовен език и повишаване на грамотността.

Стимулиране на участие в училищни, междуучилищни и други празници.
Участие в конкурси и инициативи на училищно и междуучилищно ниво.

те на етичния кодекс на училищната общност.



8. Осигуряване на среда за развитие на способности , умения и подкрае

личностното развитие.

2.09.2022г. Изготвили: Е
Р. Калемджиев

Обсъждане на отговорностите на участниците в училищната об

в етичен кодекс.

Обсъждане на проблемии обмяна на добри практики при работ
- утвърждаване на превантивна практика относно ученицис пр

поведение в час- да се ангажират с друга трудова или образова
съобразно нагласите.

Насочване и включване в занимания, съобразени с индивидуал!
и интереси;

Индивидуална подкрепа от личност, която ученикът уважава- (

Ефективна и постоянна диференцирана работа с ученици с обул

трудности, посещения на консултации по график;

Изработване на индивидуални тематични планове и програми;

Поощряване на посещения на училищната библиотека;

Поощряване с морални и материални награди.
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