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 Сериозен проблем за образователната ни система са броят на отсъствията 
на учениците,  бавният темп на намаляване на преждевременно напусналите училище 
ученици от задължителната училищна възраст. 

Предприемането на адекватни и ефективни мерки от педагогическите екипи 
за намаляване броя на отсъствията и броя на преждевременно напусналите училище 
ученици следва да се основават на  

⮚ задълбочен анализ на причините, пораждащи тези явления,  

⮚ на оценка на ефикасността на съществуващите мерки и училищната политика. 

Предлаганата програма е основана на разбирането, че главна ценност в 
образователната система е детето (ученикът). 

  

Задачите на програмата са: 

1. Да начертае мерки и дейности за превенция на ранното напускане на училище. 

 2. Да представи план за действие. 

  

І. Мерки 

  

1. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и риска 
от преждевременно  напускане на училище. 

             1.1.   Идентифициране на деца в риск от отпадане 

  1.2.     Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата – участие 
в конкурси, вокална група, спортен календар                                             

     Отг.: кл. ръководители, ПС 

                       Срок: първи педагогически съвет за 22/23г 

  

  

2. Прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците. 

 2.1. Изпрашане на уведомително писмо до родителите 

       Отг. Кл. Ръководител 

 2.2. Включване на учениците в риск, в групи по занимания по интереси 

. 

       Отг. Преподаватели по предмети 

       Срок. 20.09.2022г 

 2.3. Включване на учениците в риск в спортни дейности 

       Отг. И.Митушев 
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       Срок. 20.09.23г и по необходимост 

 2.4. Участие в общински и областни състезания и олимпиади; 

 

2.5. Провеждане на консулации 

       Отг. Преподаватели по предмети 

       Срок: Уч. година 

 

3. Идентифициране на учениците в риск от отпадане 

             3.1. Класните ръководители в началото на учебната година, след проучване, 
изготвят индивидуална оценка за всеки ученик в риск. Резултатите от оценката на 
ситуацията на учениците под формата на доклад се предават на директора 

       Отг. Кл.ръководители 

       Срок 30.09.22г 

 3.2. Създаване на регистър за децата в риск в училището (информацията в този 
регистър може да се получи от друго училище, когато детето се премества, по 
служебен път).  

Отг. Кл.ръководители 

Срок: Уч.година 

 3.3. При преминаване в обучение в електронна среда  да се осугурят технически 
средства за обучение на децата в риск от ранно напускане на училище 

       Отг. Кл. Ръководители,  

       Срок: по необходимост  

                                                                                   

 5. Мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми на 
ученическо самоуправление.         

 5.1.  Организиране на  базари; 

  5.2. Дарителски акции за подпомагане на деца и ученици в нужда           

                                                                          Отг.Кл.ръководители, ученически съвет,ПС 

          Срок: Уч. година 

         

  6. Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителските общности. 

 6.1. Спазване на правилника на училището в частта му за налагане на наказания 
на учениците (брой отсъствия – вид наказание); 

      Отг. Кл. Ръководители 

      Срок: Уч. година 

 6.2. Запознаване на родителите с правилника на училището и възможностите, 
които то дава за обучение и възпитание на децата; 
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Отг.: кл. ръководители  

Срок: Първа родителска среюа 

 6.3. Санкциониращи мерки – спиране на социалните помощи, ако детето не 
посещава редовно училище съгл. Закона за семейни помощи за деца , чл. 7, ал. 1 

      Отг. Кл.ръководители 

      Срок: уч. година 

   6.4. Включване на учениците в риск в целодневна организация на обучение 

      Отг. Кл. Ръководители, учители ЦДОО 

      Срок: 15.09.22г 

  

7. Контрол на редовното и точното отразяване /нанасяне/ на отсъствията на учениците 
в училищната документация. 

                                                                              Отг.: зам.-директор, кл. р-ли   

             Срок : ежемесечно        

  

8. Реинтеграция на отпадналите от училището ученици, съгл. Механизма за съвместна 
работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и 
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

                                                                               Отг.:  ПС, Е.Николова, Л.Михайлова 

              Срок: по необходимост 

 

 

  

    ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

  

№ 
ПО 
РЕД 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

  

1. 

Разработване и прилагане на мерки 
за намаляване на отсъствията на 
учениците 

кл. ръководители, ПС, 

учители, родители 

Постоянен 

2. Идентифициране на деца в риск от 
отпадане 

класен ръководител, ПС 30.09.22г 

и Постоянен 

3. Индивидуална работа от страна на 
учители и класни ръководители със 
застрашени от отпадане ученици (в 
часовете за консултации) 

учители, 

класни ръководители 

  

Постоянен 
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4. Провеждане на разговори и 
индивидуални консултации с ученици 
на психолога и класния ръководител 

ПС, 

класни ръководители 

 Постоянен 

5. Екипна работа на учители по класове учители 

  

Постоянен 

6. Осигуряване на ресурсно 
подпомагане на учениците със СОП 

ресурсен учител, 
логопед, ПС 

Постоянен 

7. Стриктно отбелязване на 
отсъстващите ученици и системни 
текущи проверки от страна на 
ръководството на училището 

учители, 

ръководство 

  

Постоянен 

(ежемесечно) 

8.  Организиране участието на 
учениците в извънучилищни дейности 
и занимания  по интереси 

  

учители 

 Постоянен 

9. Своевременно информиране на 
родителите за отсъствията и успеха 
на учениците чрез функционирането 
на електронен дневник 

  

  

класни ръководители 

 Постоянен 

10. Засилване обучението по гражданско 
и здравно образование чрез беседи, 
срещи и интерактивни дейности 

  

класни ръководители 

  

Ежемесечно 

11. Своевременно уведомяване ДСП, 
отдел ,,Закрила на детето“, районна 
администрация за ученици, 
допуснали повече от 5 неизвинени 
отсъствия 

класни ръководители, 

директор 

  

Ежемесечно 

12. Регулярно провеждане на родителски 
срещи 

директор, 

класни ръководители 

По график 

13. Популяризиране на добрите 
постижения на учениците на 
училищни празници и извънкласни 
мероприятия 

Кл. Ръководители, 

Директор 

По график 

14. Активизиране на ученическото 
самоуправление чрез включване на 
повече ученици в проекти на 
училището 

комисия по 
разработване и 
реализиране на проекти 

Постоянен 

15. Активна работа на УКПППУ  с 
проблемните деца с цел приобщаване 
към училищния живот съвместно с 
МКБППМН , ДСП, отдела ,,Закрила на 
детето“, ДПС при РУ 

УКПППУ, 

класни ръководители 

Постоянен 

  

Планът  остава отворен за допълнения и промени  в хода на работа през учебната 

година. 


