
 
 

 

 

 

 

ПЛАН  

за дейностите за обхващане, включване и предотвратяване на  

отпадането от образователната система на ученици  

в задължителна училищна възраст  

за учебната 2022 /2023 година 

 
 

I. Контекст  
 

Постигането на възможно най-пълен обхват на учениците, подлежащи на задължи-

телно образование и провеждането на политики за повишаване качеството на образова-

нието и предотвратяването на отпадането от училище е сред основните приоритети на 

държавната образователна политика. Закономерно и обосновано е той да бъде сред воде-

щите задачи и на всяка образователна институция.  

За да можем да постигнем целите на образованието, учениците трябва да бъдат в 

училище. В колкото в по-голяма степен ограничим рисковите фактори и пречките пред 

редовното посещение на училище, толкова с по-голям процент на сигурност можем да се 

надяваме на пълноценна личностна и житейска реализация на нашите ученици в дългос-

рочен план.  

 Средство с голям потенциал за превенция е създаването на благоприятна образова-

телна среда и оказване на ефективна обща и/или допълнителна подкрепа на учениците за 

пълноценното им включване в училищния живот. На ниво училище е важно да бъдат ак-

тивизирани всички ресурси за създаване на пълноценни и мотивиращи условия, които да 

гарантират пълноценно физическо, психично и социално развитие на учениците.  

За постигането на ефективност и резултатност в дейността на образователната инс-

титуция са важни, както осмислената и задълбочена дейност на всеки отделен педагоги-

чески специалист, така и връзките и взаимодействията вътре в училището и на образова-

телната институция с всички заинтересовани страни. Необходима е оптимална организа-

ция и синхрон на усилията.  

II. Основни приоритети за учебната година  
 

1. Подобряване на взаимодействието с родителите на учениците с цел мотивирането 

им за осигуряване на редовното и трайно посещение на учениците в училище.  

2. Осигуряване на реални и действени форми за обща и/или допълнителна подкрепа 

на всички ученици, в т.ч. учениците в риск от отпадане от училище. 

3. Осъществяване на мерки за връщане и трайно включване в образователната сис-

тема на повторно отпаднали ученици и на отпаднали през настоящата учебна го-

дина ученици и реинтеграцията им. 

III. Планирани дейности през учебната 2022/2023 година, организация и координа-

ция  



 
 

 

 

Дейности Срок 
Отговорни ли-

ца 
Индикатори 

Забележка 

(необходими 

пояснения) 

1 2 3 4 5 

1. Разработване на система за 

проследяване на отсъствията 

на учениците и правила за 

дейността на екипа за превен-

ция в случаите на отсъствия 

на ученици по неуважителни 

причини 

20.09  директор Разработена сис-

тема 

 

2. Въвеждане на регистър на 

ученици в риск от отпадане 

от училище. Планиране на 

дейности за подкрепа за все-

ки конкретен случай 

15.10  директор Въведен регис-

тър, планирани 

дейности  

 

3. Осигуряване на условия и 

ресурси за разширяване обх-

вата на учениците, включени 

в целодневна организация на 

учебния ден 

15.09 директор, клас-

ни ръководите-

ли I-VII кл. 

Дял на обхвана-

тите в групи за 

ЦДУД (брой и % 

на ученици, заст-

рашени от отпа-

дане записани в 

ЦОУД спрямо 

общия брой 

включени в гру-

пи за ЦОУД) 

 

4. Осигуряване на възмож-

ност за включване в занима-

ния по интереси 

10.10 класни ръково-

дители I-VII кл. 

Дял на обхвана-

тите в групи за 

занимания по 

интереси  

(брой и % на 

ученици, застра-

шени от отпада-

не включени в 

занимания по 

интереси спрямо 

общия брой за-

писани в групи 

за ЗИ) 

 

5. Посещения на домовете на 

учениците, допускащи отсъс-

твия по неуважителни причи-

ни, срещи с родителите и на-

белязване на мерки за осигу-

ряване на редовна посещае-

мост на учебните занятия  

до два 

пъти в 

учебен 

срок  

участници в 

екипите за обх-

ват-Т.Манолов, 

Т.Атанасова,Р.

Пасева,М.Нико

лова,В.Йовчева 

Извършени по-

сещения, изведе-

ни ефективни и 

резултатни мер-

ки 

 

6. Съвместни дейности с Учи-

лищния ученически съвет: ре-

ализиране на дейности за 

включване в образователния 

процес на ученици с голям 

брой отсъствия и тяхната 

подкрепа. Определяне на нас-

месечно класни ръково-

дители I-VII 

кл., Р.Пасева, 

В.Казакова 

Реализирани 

дейности,опре-

делени наставни-

ци/ментори, под-

помогнати уче-

ници в риск 

 



 
 

 

тавници/ментори на ученици-

те в риск 

7. Ежеседмично уведомяване 

на родителите на учениците в 

риск от отпадане до 5 число 

на месеца за успех, отсъствия 

и различни прояви. 

до 5 

число 

на всеки 

месец 

класни ръково-

дители I-VII кл. 

Кореспонденция, 

в т.ч. електронна 

или чрез социал-

ните мрежи 

 

8. Координация при провеж-

дане на диагностиката на обу-

чителните затруднения на 

учениците в риск, при опре-

деляне на дейностите за обща 

подкрепа и при тяхното реа-

лизиране 

през 

уч.2022/

2023 г. 

учители по 

предмети, клас-

ни ръководите-

ли I-VII кл., 

М.Николова, 

В.Йовчева 

Проведени вхо-

дящи нива и ди-

агностика, със 

съответен инст-

рументариум 

 

9. Разширяване на възмож-

ностите за допълнително обу-

чение по български език за 

учениците, за които българс-

кият език не е майчин (допъл-

нително обучение и консулта-

ции по БЕЛ) 

през 

уч.2022/

2023 г. 

учители по 

БЕЛ в 

НЕ,Р.Данчева, 

Р.Грозева, 

класни ръково-

дители I-VII кл. 

Брой проведени 

допълнителни 

учебни часове  

 

10. Включване на ученици, 

допуснали голям брой отсъст-

вия и застрашените от ранно 

напускане на училище, в пла-

нирани дейности на институ-

цията и ангажирането им в 

празничния и спортния ка-

лендар на училището 

през 

уч.2022/

2023 г. 

класни ръково-

дители I-VII кл. 

Включени уче-

ници в риск от 

отпадане в учи-

лищни дейности 

и мероприятия  

 

11. Провеждане на  тренинги 

за развитие на социални уме-

ния и компетентности у уче-

ниците 

м. ноем-

ври и м. 

март  

Р.Пасева  Проведени тре-

нинги 

 

12. Кариерно ориентиране и 

консултиране на учениците 

от IV и VII клас за осигурява-

не на плавен преход между 

образователните етапи и сте-

пени на образование (работа 

за развитие на умения за со-

циално включване, планиране 

и мобилност) 

през 

уч.2022/

2023 г. 

класни ръково-

дители I-VII 

кл.,Р.Пасева,Це

нтър за кариер-

но ориентиране 

към ЦПЛР 

Консултирани 

ученици и роди-

тели, проведени 

форми за кари-

ерно ориентира-

не 

 

13. Дейности за повишаване 

на родителския капацитет в 

различни области в зависи-

мост от възрастта и потреб-

ностите на учениците  – семи-

нар за родители 

м. 

декемвр

и и м. 

февруа-

ри  

класни ръково-

дители I-VII 

кл.,Р.Пасева, 

Т.Атанасова 

Проведен семи-

нар, включени 

родители  

 

 

IV. Необходими връзки и взаимодействия  

 

Изпълнението на планираните мерки и дейности изисква ефективно сътрудничество 

между всички педагогически специалисти в училището, както и осъществяването на сис-

темни връзки и съвместни дейности с представителите на общината, дирекция „Социал-



 
 

 

но подпомагане“, МВР, обществени възпитатели и МКБППМН, представители на соци-

ални услуги – центрове за обществена подкрепа, центрове за социална превенция и др.  

 

V. Очаквани резултати. Срокове, форма и отговорно лице за отчитане на дейността  

 

Планираните дейности за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

училище на ученици в задължителна училищна възраст са част от мерки и отговорности 

на заинтересовани институции, които в тяхната съвкупност се очаква да доведат до по-

добряване на обхвата и включването в образователната система и ограничаване на ран-

ното отпадане.  

 

Конкретни очаквани резултати от дейностите за обхващане, включване и предотвра-

тяване на отпадането на ученици от училище:  

1. Повишаване мотивацията на учениците в риск за посещение на учебните занятия, 

успех и постижения. 

2. Намаляване броя на отсъствията от училище. 

3. Намаляване броя на учениците, застрашени от отпадане от училище. 

4. Намаляване броя на преждевременно напусналите. 

5. Намаляване броя на повторно отпадналите. 

6. Увеличаване броя на реитегрираните в училището ученици. 

7. Приобщаване на учениците към училищния живот. 

 

Проследяване на изпълнението и на резултатите от предприетите мерки и дейности 

за преодоляване отсъствието на учениците по неуважителни причини, както и за отпада-

нето от училище.  

 

 

 
 

 

 


