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Утвърдил
Директор:
/Нина Чанева/
Програма за превенция на ранно напускане на училище
за учебната 2020/2021 година
/приета на ПС №11/ 09.09.20г./
(Програмата

е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование )

Всяко дете има право на равен достъп до образование независимо от етническия му произход, или икономическото положение на
семейството му, наличието на увреждане и това право е залегнало в Конвенцията на ООН за правата на детето.
Предотвратяването на отпадането на децата от училище са стъпки към успеха за доближаване на Европейските критерии.
Програмата е насочена към по-добро образование и осигуряване на всички деца, за по-добър старт в живота.
Ще се базира на основните принципи на включващото образование:
1. Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование.
2. Всяко дете може да се учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава.
3. В образователният процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален
произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус.
4. Всяко дете има право на подкрепа и приятелско отношение.

I. Осигуряване на подкрепа на деца с риск за ранно отпадане от училище по социално-икономически причини
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II. Осигуряване на подкрепа на деца с риск за ранно отпадане от училище поради голям брой отсъствия
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III. Осигуряване на подкрепа на чуждо говорящи деца с риск за ранно отпадане от училище
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Комисия по изготвянето:
Анет Маринова- психолог
Ангелина Игнатова- ст. учител биология и химия
Жанета Вътова- ст. учител ФВС
Параскева Петрова- учител ЦДО
Мариана Андонова- ст. учител математика
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