
 

 

VIII.  ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

 

 

 

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

1. 

 

Консултиране на 

ученици с образователни 

затруднения и техните 

родители 

 

 

09.2022 г – 07.2023 г 

 

 

Начални учители, 

прогимназиални учители, 

Координатор по чл. 7 от 

НПО. 

 

 

Средства от бюджета на 

училището 

 

 

Преодоляване на 

образователните 

затруднения 

 

 

 

2. 

Обучение на 

педагогическия екип да 

идентифицира и решава 

социалните, 

образователните, 

поведенческите и други 

проблеми, които 

поставят учениците в 

риск от отпадане 

 

 

 

09.2022 г. – 07.2023 г 

 

 

 

ККД и Психолог 

 

 

Средства от бюджета на 

училището 

Оптимизация на 

работата с ученици в  

риск от отпадане 

Повишаване на 

компетентността и 

квалификацията на 

педагогическите кадри 

 

 

 

3. 

Периодично проучване 

от  психолога и кл. р-ли 

чрез консултации, 

беседи и анкети за 

изоставането на 

учениците  

 

 

09.2022 г – 07.2023 г 

 

 

Психолог, класни 

ръководители 

 

 

Средства от бюджета на 

училището 

 

Вземане на адекватни 

мерки за преодоляване 

на изоставането на 

учениците 



 

 

 

4. 

Оказване на обща и 

допълнителна подкрепа 

на ученици, при които 

има необходимост  

 

09.2022 г –  07.2023 г 

Екипи за регулярни срещи; 

ЕПЛР; преподаватели 

 

Средства от бюджета на 

училището 

Подобряване на общото 

функциониране на 

учениците в училищна 

среда 

 

 

5. 

Установяване на 

ефективен диалог 

училище – родители, 

външни институции и 

общността 

 

 

09.2022 г – 07.2023 г 

 

 

ЗДУД, психолог и 

преподаватели 

 

 

Средства от бюджета на 

училището 

 

Промяна на 

обществените нагласи 

Оказване на 

своевременна помощ 

 

 

 

6. 

 

Допълнително обучение 

по учебен предмет и 

консултации извън 

учебните часове за 

всички ученици, при 

които се наблюдава 

необходимост  

 

 

09.2022г – 07.2023 г. 

 

 

Преподавателите по 

предмети; Координатор по 

чл. 7 от НПО 

 

 

 

---- 

 

 

Преодоляване на 

изоставането на 

учениците 

 

 

 

7. 

 

Включване на учениците 

в риск от отпадане в 

групи за занимания по 

интереси 

 

 

09.2022г – 07.2023 г. 

 

 

 

Всички преподаватели; 

класни ръководители 

 

 

Средства от бюджета на 

училището или от проект, 

по който училището работи 

 

 

Привличане на 

учениците в активен 

училищен живот с цел 

повишаване на интереса 

им към учебния труд 



 

 

 

 

 

8. 

 

Включване на 

изоставащите и 

застрашени от отпадане 

ученици в честването на 

различни училищни 

празници и събития 

 

 

09.2022 г – 07.2023 г 

 

 

 

Всички преподаватели; 

класни ръководители 

 

 

 

---- 

 

Привличане на 

учениците в активен 

училищен живот с цел 

повишаване на интереса 

им към учебния труд 

 

 

9. 

Подържане на постоянна 

връзка с родителите и 

осъществяване на 

незабавно телефонно 

обаждане, ако ученикът 

отсъства от училище.  

При невъзможност да се 

проведе телефонен 

контакт, учителят 

осъществява посещение 

на адрес.  

 

 

09.2022 г – 07.2023 г 

 

 

 

Преподаватели, ЗДУД,   

 

 

 

---- 

 

 

Идентифициране на 

ученици в риск от 

отпадане 

 

 

 

10. 

 

Активна работа и 

спазване на всички 

срокове на дейностите 

по Механизма за 

междуинституционално 

взаимодействие за 

обхващане и задържане 

в образователната 

система  на ученици в 

задължителна училищна 

възраст.  

 

 

09.2022 г – 07.2023 г 

 

 

Училищен екип за обхват и 

задържане в 

образователната система  

на ученици в задължителна 

училищна възраст. 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

Липса на отпаднали 

ученици 



 

 

 

 

 

 

11. 

Планиране и 

осъществяване на 

контрол за редовно и 

точно вписване на 

отсъствията на 

учениците в училищната 

документация, за 

коректно и точно 

подаване към общините 

и към РУО на 

данните за движението 

на учениците и 

за броя на отсъствията, 

за своевременно 

отразяване на статуса на 

всеки ученик в ИСРМ 

09.2022 г – 07.2023 г Директор, ЗДУД, 

 администратор ИСРМ 

-------- Липса на отпаднали 

ученици 

12. Планиране и 

осъществяване на 

контрол върху 

спазването на 

задълженията на 

класните 

ръководители да 

анализират и оценяват 

рисковите 

фактори за отпадане от 

училище върху 

учениците от 

паралелката, в т.ч. 

обучителни трудности и 

слаб успех, да 

предприемат адекватни 

09.2022 г – 07.2023 г Директор, класни 

ръководители 

---------------- Липса на отпаднали 

ученици 



 

 

превантивни и 

корективни мерки за 

справяне с тях, да 

анализират и отчитат 

резултатите от 

прилагането им и при 

необходимост да 

набелязват други мерки. 

 

 

13. 

 

Консултиране и  

професионално 

ориентиране; активна 

работа със семейството 

 

 

09.2022г – 07.2023 г 

 

 

класни ръководители, 

психолог 

 

 

 

---- 

 

Придобиване на знания  

относно възможностите 

за последващо развитие 

и реализация. 

 

 

14. 

 

Осигуряване на 

стипендии или 

еднократни стипендии 

на ученици от 

гимнациален етап, при 

които семейното 

финансово състояние се 

явявя риск за отпадане   

 

 

 

09.2022г – 07.2023 г 

 

 

 

класни ръководители; 

Комисия за определяне на 

стипендии 

 

 

 

 

---- 

Липса на отпаднали 

ученици 

 

 

15. 

Осъществяване на 

връзка с ДСП за 

предоставяне на помощи 

«в натура» за ученици, 

при които има 

необходимост 

 

 

09.2022г – 07.2023 г 

 

 

класни ръководители; 

Координатор по чл. 7 от 

НПО 

 

 

 

---- 

Липса на отпаднали 

ученици 



 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

Периодична оценка и 

актуализиране на  

мерките 

 

 

При необходимост 

 

 

ЗДУД, Училищен екип за 

обхват и задържане в 

образователната система  

на ученици в задължителна 

училищна възраст. 

 

 

 

---- 
Анализ на постигнатите 

резултати, даващ 

възможност за корекция 

и актуализиране на 

мерките. 

 
  

 

 


