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ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ 

НА ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

(2013 - 2020) 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020г. 

Мерки за реализиране на 

политиките Отговорник 

Срок за 

изпълнение Индикатори 

I. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ 

НА УЧИЛИЩЕТО 

1.1. Осигуряване на позитивна образователна среда - училищен климат, 

атмосфера на взаимоотношения, управление 

1.1.1. Разработване и изпълнение на политики в училището 

1.1.1.1. Разработване и 

реализиране на мерки за 

проследяване на 

преместването и 

отсъствията на учениците 

/ежеседмично справки, 

писма/ 

Класните 

ръководители 

2019/2020г. 

постоянен 

Бр. отсъствия, Бр. 

преместени 

ученици 

1.1.1.2. Иницииране на 

информационна 

Класните 

ръководители 

2019/2020г. м. 

XI 

Брой табла, Брой 

брошури 



кампания за намаляване на 

риска от преждевременно 

напускане на училище чрез 

изработване на табла и 

брошури 

Учителите по 

изобразително 

изкуство 

  

1.1.1.3. Повишаване 

интереса на учениците към 

работата в екип чрез 

участие в училищни 

кампании. Отбелязване на: 

Световния ден на водата, 

Деня на Земята, 

Състезания, Ден на 

самоуправлението, ХИВ - 

кампанията 

Нач. учители 

Учителите по БЗО 

Учителите по 

хоос 

Педагогически 

съветник 

2019/2020г. 

Бр. проведени 

кампании, Брой 

участвали 

ученици 

1.1.1.4. Планиране и 

осъществяване на контрол 

за редовно вписване на 

отсъствията на учениците в 

ЗУД и подаване на данните 

към Регистъра за движение 

на учениците 

Директорът 2019/2020г. 

Брой 

извършени 

проверки 

1.1.1.5. Планиране и 

осъществяване на контрол 

върху спазването на 

задълженията на класните 

ръководители по чл. 199 от 

ЗПУО и 

Директорът 2019/2020г. 

Брой 

извършени 

проверки, 

Брой 

проверени 

обекти 

оценяване на рисковите 

фактори за отпадане на 

ученици със слаб успех, 

лоша дисциплина, 

отсъствия, набелязани 

мерки от класните 

ръководители. 

   

1.1.1.6. Изготвяне на 

регистър на ученици, 

застрашени от отпадане и 

мерки за работа е тях: 

- изготвяне на списък 

- изготвяне на карта за 

всеки ученик 

Кл. 

ръководители 

Психолога 

Педагогически 

съветник 

2019/2020г. до 

30 XI 

Изготвен 1 брой 

регистър, Бр.карти 

1.1.1.7. Повишаване на 

броя на учениците, 

обхванати в целодневната 

организация на учебния 

ден 

Кл. 

Ръководители 

Възпитатели - 

ЦОУД 

2019/2020г. 

Брой обхванати 

ученици към брой 

ученици 

1.1.1.8. Организиране на 

извънкласни и 

извънучилищни дейности 

Ръководителите на 

групите Класните 

ръководители 

Учители по ИИ и 

Музика 

2019/2020г. 
Брой обхванати 

ученици 

1.2. Повишаване на качеството на образованието като предпоставка за 

развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на 

преждевременното напускане на училище 

1.2.1. Квалификация на 

педагогическите 

Директорът, Гл. 

учители 

2019/2020г. Бр. обучени 

учители 



специалисти, насочена към 

идентифицициране и 

справяне със случаите на 

риск от преждевременно 

напускане на училище 

   

1.2.2. По-голяма 

атрактивност на 

преподавания материал 

чрез електронни уроци, 

интерактивни методи, 

онагледяване, практическа 

насоченост 

Учителите 2019/2020г. 

Бр. извършени 

проверки Брой 

проведени 

открити уроци 

1.2.3. Планиране и 

реализиране на обучение, 

ориентирано към 

потребностите на всеки 

ученик - личностно 

ориентиран подход 

Учителите 2019/2020г. Брой проверки 

1.2.4. Анализиране на 

резултатите от обучението 

по отделните учебни 

предмети спрямо 

очакваните резултати 

Учителите 2019/2020г. 
Резултати от 

обучението 

1.2.5. Анализ на 

движението на учениците и 

причини за напускането им 

Гл. Учители 

Класните 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

2019/2020г. 

Брой 

напуснали 

ученици 



1.3. Достъп до качествено образование за деца и ученици със СОП 

1.3.1. Подобряване на 

възможностите за 

обучение на на деца със 

СОП 

- осигуряване на 

допълнителна 

подкрепа 

- прилагане на единна 

методика за оценяване 

Учителите, 

работещи с деца 

със СОП 

Ресурсните 

учители Логопед 

2019/2020г. 

Брой 

разработени 

ПОП 

II. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО 

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

2.1. Повишаване на участието и ангажираността на родителите и 

обществеността 

2.1.1. Включване на 

родителската общност за 

повишаване на активността 

й и сътрудничество с уч. 

ръководство 

Директорът Гл. 

учители Кл. 

ръководители 

2019/2020г. 

Брой 

инициативи 

2.1.2. Разчупване на 

стереотипа на провеждане 

на родителски срещи 

Директорът Гл. 

учители Кл. 

ръководители 

2019/2020г. Брой срещи 

2.1.3. Сътрудничество с 

различни организации - 

МКБППМН, ДПС, 

Дирекция „Социално 

подпомагане”, отдел 

„Закрила на детето” 

Гл. Учители 

Психолог, 

Логопед, 

Класните 

ръководители 

2019/2020г. Брой срещи 

2.2. Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество 

2.2.1 Планиране на 

дейности в плана на 

класния ръководител, 

насочени към 

идентифициране на 

ученици в риск и 

индивидуалното им 

консултиране 

Кл. 

ръководители 

2019/2020г. Брой 

проведени 

срещи 

2.2.2. Инициативи за 

подпомагане на ученици в 

риск от техни съученици 

Кл. 

Ръководители 

Учителите 

Педагогически 

съветник 

Психолог 

2019/2020г. Брой 

инициативи 

III. ПОЛИТИКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

3.1 Привличане на 

преждевременно напуснали 

за завръщане в 

образователната система: 

-Включване на ученици, 

навършили 16 г. възраст в 

СФО в прогимназиален 

етап. 

МОН 

РУО 

СУ „Васил 

Левски“ 

постоянен 

Директор Зам. 

Директор 

Педагогически 

съветник 

3.2.Популяризиране на 

възможностите за учене в 

клубове, библиотеки, 

младежки информационно- 

Община Елин 

Пелин 

Общинска 

Библиотека 

НЧ“Елин 

постоянен 

ученически 

съвет 

ръководство 

педагогически 

специалисти 

консултански центрове и 

др. 

Пелин“1896 
  

З.ЗПовишаване на 

капацитета на 

педагогическите 

специалисти за работа в 

мултикулгурна среда чрез 

обучение на учители за 

прилагане на алтернативни 

методи и подходи, 

ориентирани към 

намаляване на 

функционалната 

неграмотност, към 

задържането в училище и 

намаляване броя на 

отпадащите деца и ученици. 

МОН - ОПРЧ РУО 

Училищна 

комисия по 

квалификация 

постоянен 

ръководство 

педагогически 

специалисти 

3.1. Отчет на дейностите и 

мерките по програмата 

Гл. Учители 

Психолог 

Логопед 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

М. II. 2020 г. 

M.VII. 2020 г. 

Бр. отчети 

 


