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I. Анализ на конкретната училищна среда и проблемите с отсъстващите ученици. 
СУ „К. Константинов” е училище с положителни традиции и опит. Години наред в рейтинга на 

училищата в община Сливен заема престижно място на НВО. През 2014 г. получава отличието 
„Софроний Врачански” на РУО  Сливен за колектив – екип на годината. 

По отношение на проблемите, свързани с неизвинените отсъствия и с учениците, показатели на 
отпаднали и напускащи преждевременно училище се работи много и резултатът е ниски показатели 
на отпаднали и преждевременно напуснали ученици. За учебната 2020/2021 година няма ученици, 
които са отпаднали от системата на образованието поради голям брой отсъствия. 
 

II. Положителни практики  
1.За превенция 
1.1 Осигуряване на позитивна образователна среда –ясно дефинирани права, задължения и 

отговорности на  участниците в образователния процес и добро взаимодействие с другите институции, 
имащи отношение към образованието. 

1.2  Повишаване качеството на образованието-прилагане на съвременни подходи на 
преподаване, квалификацията на педагогическите специалисти, прилагане на разнообразни форми на 
обучение, формиране на нагласа за учене през целия живот, осигуряване на обратна връзка за 
резултатите и мониторинг на образователния процес. 

1.3 Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за 
учениците от уязвими етнически общности-ориентиране на обучението към  мултикултурна група и 
клас и повишаване на интеркултурната компетентност. 

1.4  Достъп до качествено образование за ученици със специални образователни потребности. 
1.5 Активно взаимодействие на училищния екип с останалите членове на 

междуинституционалния екип във връзка с Механизма за обхващане и задържане на учениците /РМС 
373/. 

2. За интервенция 
2.1 Повишаване участието и ангажираността на родителите-повишаване отговорността на 

родителите и тяхната активност за сътрудничество с учителите и училищното ръководство, 
разширяване включването на родителите в живота на училището и осъществяване на контрол чрез 
настоятелството и обществения  съвет, използване на доказани добри практики и популяризиране на 



нови такива, както и на възможности за участие в мрежи за включване родителите и местната общност 
в мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 

2.2  Осигуряване на ефективна комуникация за навременното идентифициране и разрешаване 
на възникнали проблеми, работа по развитие на класа като екип, ангажиране на ученическия съвет с 
дейности за интервенция при преждевременно напускане на училище.  

2.3  Кариерно ориентиране и консултиране – включване в програми за кариерно ориентиране и 
консултиране, беседи със специалисти от Центъра за кариерно ориентиране, популяризиране на 
ползата от продължаване на образованието при риск от преждевременно напускане или отпадане от 
училище. 

2.4  Подкрепа за развитието на учениците – наличие на училищен координационен съвет /КС/ 
за превенция на тормоза и насилието между учениците и намаляване на противообществените прояви 
на учениците и задържането им в училище, развитие на ученическото самоуправление чрез 
разширяване на възрастовия състав на ученическия съвет. 

2.5  Прилагане на система за ранно предупреждение-индивидуална работа с всеки застрашен , 
включваща: работа със семейството му, консултация с педагогическия съветник или психолог. 

2.6  Допълнителни занимания по интереси, включване в проекти, ИИД и пр. 
2.7  Финансово подпомагане в конкретни случаи на социално слаби ученици, за които това е 

причина да отпадат- плащане на пътни разходи, помощ с учебни пособия и материали. 
3. За компенсиране  
3.1 Създаването на възможност и подходящи условия ученици, които са наскоро отпаднали от 

училище / по- малко от три години от випуска си да работят по време на ваканциите с цел допълване 
на празноти в знанията  успешното им включване в редовно обучение през следващата учебна година. 
 

III.   Дейности за превенция на ранното напускане на училище 
1. Изготвяне на актуализиран Правилник за дейността на училището, Годишен план на 

училището и др. документи, свързани с организационния живот на училището, провеждане на часове 
на класа и родителски срещи и запознаване на учениците и родителите с тях. 
Отг. Зам.-директорите УД, ПдС, психолог и кл. кл. р-ли  
Срок: 30.09.2021 г.  
 

2. Актуализиране състава на училищния координационен съвет /КС/, изготвяне  план за 
дейността му и изпълнение на набелязаните в  него задачи. 
Отг. Директорът, ПдС, Зам. – директор УД ПГЕО 
Срок за състава на КС-14.09.2021 г. , за плана-25-27.10.2021 г. за изпълнението текущ 
 

3 Контролни проверки за изпълнение на набелязаните планове и стратегии, работата на кл. 
ръководители и Педагогическият съветник. 
    Отг. Директорът 
    Срок: по графика за контролната дейност. 
 
     4 Осъществяване на дейности по Механизъм за съвместна работа на институциите по 
обхващане, включване и  предотвратяване на  отпадането от образователната система на деца и 
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст  /Механизъм за обхват/. 
       Отг. Представителите на училището в екип №54 
       Срок: Първоначално – 10.09.2021г., след това при необходимост. 
 



5. Консултиране на педагогическите специалисти, търсене на помощ  и подаване на 
информация към други институции, имащи отношение към децата в риск и такива с 
противообществени прояви. 
    Отг. ПдС 
    Срок: текущ 
 

6. Актуализиране състава на комисията по квалификационна дейност /ККД/, изготвяне на план 
за дейността й, отчет и анализ за участието на педагогическите специалисти от училището в различни  
квалификационни форми. 
Отг. Директорът, ККД 
Срок : 14.09.2021 г. – актуализиране състава на комисията, 30.09.2021 г. –за плана, за 
изпълнението му- срок  текущ 
 

7. Участия в инициативи за използване на иновативни, съвременни методи на преподаване и 
помощ в обучението –„Инвижън” и „Клас Доджо”. 
Отг. Административните отговорници и председатели на методическите обединения 
Срок: текущ 
 

8. Изготвяне на електронни дневници, поддържане сайта на училището, ползване на 
обучителни платформи от вида на „ УЧА СЕ” и др. подобни за обмен на информация, както и на 
електронната система „Teams”. 
Отг. Педагогическите специалисти от училището 
Срок: текущ 
 

9.  Включване в програми и проекти за интеграция на ученици от уязвими групи. 
Отг. Директорът 
Срок: текущ 
 

10.  Повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с 
мултикултурни групи и повишена интеркултурна компетентност. 
Отг. ККД 
Срок: текущ  
 

11. Осигуряване на ресурсни кабинети, ресурсни специалисти, логопед, психолог, 
педагогически съветник, създаване и организация на ефективни екипи за допълнителна подкрепа за 
личностно развитие на децата със СОП и контрол на дейността им. 
Отг. Директорът 
Срок : за създаването на екипи-30.09.2021 г. 
За контрол на дейността им – текущ 
 

12. Свикване на общо събрание на настоятелството и съгласуване на съвместни     дейности. 
Отг. Директорът 
Срок: Октомври 2021г. 
 

13. Съгласуване на съвместните дейности с обществения съвет. 
Отг. Директорът 
Срок: текущ 
 



14. Включване на родителите в живота на училището-общо училищни класни  тържества, 
инициативи. 
Отг. Директорът, председателите на настоятелството и ОС и кл. р-ли 
Срок : текущ 
 

15. Осигуряване на разнообразни канали за достъп до информация на родителите за 
организацията на училищния живот, постиженията и   проблемите на учениците в училище 
/информационни табла,  сайт, телефони и др./ 
Отг. Директорът и кл. р-ли 
Срок: текущ 
 

16. Изготвяне на механизъм за идентифициране и реакция на кризисни ситуации на  училищно 
ниво и следене за спазването му. 
Отг. Директорът и КС 
Срок : 20 септември 
 

17. Отразяване на предприетите мерки по реакции на кризисни ситуации в документацията. 
Отг. ПдС, педагог. и непедагог. персонал 
Срок: текущ 
 

18. Предвиждане на теми за кариерно ориентиране в ЧК и други дейности за разглеждане на 
нормативни документи, предлагани профили, професии и специалности след завършване на основно 
и средно образование. 
Отг. ПдС, психолог и кл. р-ли 
Срок: текущ 
 

19. Изготвяне на планове на педагогическите съветници с включени в него дейности за 
подкрепа на личностното развитие на учениците. 
Отг. ПдС 
Срок: 30.10.2021 г. 
 

20. Организиране на училищен ученически съвет /УУС/, младежки дейности и инициативи. 
Отг. ПдС и председателя на УУС 
Срок за учредяване: 11-15 октомври 2021 г. 
 

21. Набелязване на индивидуални мерки или програми за подкрепа на ученици с рисково 
поведение от страна на ПдС, класния ръководител на съответния ученик.  
Отг. ПдС и кл. р-ли 
Срок : текущ 
 

22.  Включване на ученици в риск в ИИД. 
Отг. Ръководителите на ИИД И ГРУПИ 
Срок:  от 10. 2021 г. до 06.2022 г. 
 

23. При възможност ползване на финансови лостове за подпомагане на ученици от социално 
слаби семейства, застрашени от отпадане. 
Отг. Директорът и гл. счетоводител 
Срок: :  от 10.2021 г. до 06.2022 г. 



 
24. Изготвяне на график за допълнителна работа с изоставащи ученици с цел успешното им 

включване в редовно обучение и неговото изпълнение. 
Отг. Директорът и  учители 
Срок: за графика – края на всеки учебен срок  
За изпълнението - ваканциите 
 
 
 
 


