
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- С.РЪЖЕНА, 

ОБЩ.КАЗАНЛЪК, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА 

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ, СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

СЕЛО РЪЖЕНА 

 

Причините за преждевременното напускане на училище могат да 

бъдат класифицирани в няколко категории: 

 Икономически - безработицата, ниските доходи и бедността 

поставят много ученици  в затруднени условия, водещи да 

повишен риск от отпадане от училище; 

 Социални – родителска незаинтересованост, конфликти, 

напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие 

на домашната среда, функционална неграмотност или ниско 

образование на родителите, ранни бракове и др.; 

 Образователни -  езикова бариера, недоброто владеене на 

български език на учениците  от ромски произход, трудности в 

усвояването на учебното съдържание, липса на мотивация, 

лоша дисциплина и др.; 

 Етнокултурни – липса на  мотивация за учебен труд  сред  

учениците от ромската общност, липса на заинтересованост  от 

страна на родителите, ниска степен на готовност за училище, 

дефицит на комуникативна компетентност; 

 Институционални – недостатъчно координиран подход между 

различните служби на местно и общинско ниво и др.; 

 Свързани със здравния статус – недостатъчна подготовка за 

приобщаване на учениците със специални образователни 

потребности; 



 Заминаване в чужбина. 

  

Въз основа на наблюдаваните причини за преждевременно отпадане 

на ученици от образователната система в ОбУ „ Св. Св. Кирил и 

Методий“- с.Ръжена са предоставени следните програми, стратегии и 

възможности, за  успешно продължаване на образованието: 

 Стратегия за осигуряване на присъствието на учениците в учебните 

часове, подобряване на образователните резултати, намаляване броя 

на отсъствията и условията за преждевременно напускане на 

учениците; 

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на ученици от уязвими групи; 

 Програми за обща подкрепа за личностно развитие; 

 Професионална подготовка – придобиване на част от професия: 

„Работник кухня в заведенията за хранене и развлечения“; 

 Работещ механизъм за обхват на  подлежащите на задължително 

обучение ученици; 

 Групи за Занимания по интереси ; 

  Участие в проектите „ Подкрепа за успех“ и „Равен достъп да 

училищно образование в условия на кризи“; 

 Техническо обезпечаване /устройства и достъп до интернет/ при 

обучение от разстояние в електронна среда; 

 Осигурени абонаментни карти за транспорт; 

 Осигурена закуска за ученици от социално слаби семейства; 

 Назначени образователни медиатори и социален работник; 

 Изпити за определяне на срочна оценка, изпити за определяне на 

годишна оценка, поправителни изпити в 3 сесии, приравнителни 

изпити; 



 Условия за реинтегриране в образователната система на 

преждевременно напусналите; 

 При завръщане на ученици, пребивавали в чужбина  в ОбУ „ Св. Св. 

Кирил и Методий“ – с.Ръжена се валидират компетентности 

съгласно чл. 166 и чл. 167 от ЗПУО; 

 Формите на обучение в училището са съобразени с потребностите 

на ученици от уязвими групи и ресурсите на училището. ОбУ „ Св. 

Св. Кирил и Методий“ – с.Ръжена предлага дневна и 

самостоятелна форма на обучение. 

 

 В самостоятелна форма на обучение могат да се обучават: 

 ученик в задължителна училищна възраст, който по 

здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от съответната експертна лекарска комисия, 

определена в Закона за здравето, не може да се обучава в 

дневна форма;  

 ученик в задължителна училищна възраст – по желание на 

ученика или родителя; 

 ученик с изявени дарби; 

 лице, навършило 16 години. 

 В образователната институция предлага възможности за 

придобиване на: 

 Начален етап на основно образование; 

 Основно образование; 

 Първи гимназиален етап; 

 Част от професия : „Работник кухня в заведенията за хранене и 

развлечения“. 

 

 

 


