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МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

НА ИЗОСТАВАНЕ И ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ УЧИЛИЩЕ 

 

1. Проверка на дневниците и паралелките във връзка със системна и 

строга регистрация на отсъствията и оценките на учениците,както и 

вписването им в ученическите книжки. 

 

                                                                           Срок: всеки месец до 15 число 

2. Провеждане на родителски срещи и индивидуални работни срещи с 

родителите на ученици, застрашени от отпадане. 

3. Индивидуална работа с ученици, застрашени от отпадане и дейности на 

училището. 

4. Провеждане на разговор на класните ръководители с родителите на 

учениците,които са застрашени от отпадане. 

5. Провеждане на разговори с учениците от педагогическия съветник и 

класния ръководител. 

6. Ежемесечно изпращане на уведомителни писма до Дирекция 

„Социално подпомагане” за учениците,допуснали повече от 5 

неизвинени отсъствия. 

7. Педагогическия съветник осъществява консултации във връзка с 

превенция на отпадането на учениците от училище. Консултации на 

родители и ученици по проблеми.Организиране и координиране на 

здравословна и безопасна училищна среда чрез взаимодействие с други 

институции по конкретни случаи на отпадане на учениците от училище 

– Държавна агенция за закрила на детето, Център център за работа с 

деца,СДВР и др. 

8. Използване на ресурсите на проект „Твоят час“ – модул „Развитие на 

способностите и повишаване на мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”. 

НП „Без свободен час в училище“ на МОМН. 

9. Осъществяване на контролна дейност на директора,във връзка с 

дейностите за намаляване на отпадането на учениците от училище. 

10. Своевременно информиране на родителите за успеха и отсъствията на 

учениците. 

11. Организиране на извънкласни дейности и неформални клубове по 

интереси, спортни прояви, турнири и др. 

12. Осигуряване на достъп до компютърните кабинети. 



13. Активизиране на ученическото самоуправление. 

14. Съвместни дейности с училищното настоятелство за преодоляване на 

проблема с отпадането на учениците. 

15. При необходимост предприемане на процедура за издаване на 

наказателни постановления от кмета на общината за родители, 

настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата 

си в училище. 

16. Включване на родителите в училищни мероприятия. 
 

 
 


