
1 

 
74 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

ОБЩИНА  - СТОЛИЧНА; ОБЛАСТ – СОФИЯ  ГРАД; РАЙОН ВРЪБНИЦА 

Телефони: 934-66-17; 934-66-16 ;934-66-19; факс: 934-98-81; 

e-mail: sou74@abv.bg: www.74sou.or 

 

 
                                               Утвърждавам, 

                                    Директор:  

                                                                                                            / Л. Лазарова/ 

 

 

 

 

Механизъм за взаимодействие на училището и районната 

администрация за ежегодно проучване и анализиране на основните 

причини за отсъствията на учениците и за отпадането от 

образователната система през учебната 2020/2021 г. 

 

 
 

1. Своевременна информация от класните ръководители за ученици в риск от ранно 

напускане на училище. 

    Отг.: кл. р-ли  

 

2. Изготвяне на доклади от класните ръководители за ученици  в риск от ранно напускане на 

училище. 

                 Отг.: кл. р-ли 

 

3. Проучване на причините и факторите за отклонение на поведението на учениците, 

застрашени от ранно напускане на училище. 

 

    Отг.: класни ръководители, пед. съветник и психолози 

 

4. Провеждане на индивидуално-мотивационна, корекционна и консултативна работа с тези 

ученици. 

    Отг.: учители, кл. р- ли, пед. съветник и психолози 

 

5. Мерки за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини и задържане на 

учениците в училище: 

5.1. Включване на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с 

образователните им потребности и интереси – театри, концерти, екскурзии, зелени училища 

и др.; 

5.2. Повишаване успеваемостта на учениците в риск от ранно напускане на училище, чиито 

причини са слабите образователни възможности и изоставане с учебния материал, както и 

надарените ученици чрез включване в групи по  училищна  програма „Твоят час“; 

5.3. Участие на учениците в спортни мероприятия и спортни клубове към училището. 

                                                Отг.: ЗДУД, кл. р-ли и преподаватели   
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6. Провеждане на групови срещи, беседи, обсъждане на казуси по конкретни случаи, с цел 

мотивиране и повишаване интереса на учениците към училище. 

                                                 Отг.: кл. р-ли,  пед. съветник и психолози 

 

7. Непрекъснат контрол на поведението, посещаемостта на учениците в часовете и тяхното 

равилно развитие. 

 

    Отг.: кл. р-ли, пед. съветник, психолози и ЗДУД 

 

8. Популяризиране и награждаване на положителните прояви на учениците в риск от ранно 

напускане на училище и постигнатите успехи, с цел да покажем, че ние високо оценяваме 

техните усилия и труд, което допълнително ще ги мотивира да постигат по-големи бъдещи 

успехи. 

 

    Отг.: кл. р-ли,  пед. съветник, психолози и ЗДУД 

 

9. Консултативна дейност с родителите на учениците в риск от ранно напускане на училище 

    Отг.: кл. р-ли, пед. съветник, психолози и ЗДУД 

 

10. Уведомления до директора и родителите за допуснати над 5 неизвинени отсъствия; 

справка за допуснати неизвинени отсъствия до Дирекция  „Социално подпомагане”. 

                                               Отг. кл. р-ли, ЗДУД 

 

11. Осъществява контролна дейност и ежемесечни проверки за фиктивно записване на деца 

и ученици, присъствието на учениците и тяхното трайно задържане в училище. 

                                               Отг. кл. р-ли, ЗДУД 

 

12. Включване на учителите в квалификации, свързани с ефективни подходи и методи за 

решаване на проблема с отсъствията на ниво: отделен ученик, група ученици и родители. 

                                                 Отг.: Директор  

 

13. Съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система 

на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст – отдел „Закрила 

на детето“, район „Връбница“, МВР и др. 

                                              Отг.: педагогически съветник 

 

 14. Сигнализиране в район „Връбница“, сезиране на МКБППМН към район „Връбница“ и 

анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и за отпадането от 

образователната система 

                                                                                        Отг.  ЗДУД 

 

 

 

Приет на ПС №14/14.09.2020 г. 
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