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УТВЪРДИЛ: …………… 

МАРИЯНА КОСТОВА 

ДИРЕКТОР НА СУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“  

ГР. ПЛЕВЕН 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА  УЧЕНИЦИ,  В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ,  ОБУЧАВАЩИ СЕ В  

СУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ПЛЕВЕН  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

1. Подаване до Координатора за подкрепа за личностно развитие  на навременна  

писмена информация  от класните ръководители,  в чиито класове има ученици,   в риск от 

отпадане. 

2. Уведомяване  чрез попълване на декларация  за информирано съгласие  от  

родител/настойник за необходимост от сформиране на екип за личностна подкрепа;  

3. След декларирано съгласие на родител се сформира  екип за личностна подкрепа,  

включващ: класен р-л, учител по специализирана подготовка, педагогически съветник; 

4. Провеждат се регулярни срещи на екипа при необходимост и се изготвят протоколи; 

5. Отправяне на писмени покани/покани чрез телефонен разговор от класните  

ръководители за провеждане на разговори с родителите, настойниците/попечителите или с 

лицата, които полагат грижи  за учениците, с цел   преодоляването на риска от отпадане; 

6. Изготвяне от класния ръководител на протоколи от проведените срещи-разговори с  

родители, настойниците/попечителите или с лицата, които полагат грижи  за учениците; 

7. Индивидуална  работа на педагогическия съветник с всяко дете, което е  

идентифицирано като застрашено от отпадане от образователната система и при 

необходимост взаимодействие с компетентните институции за прилагане на интегриран 

подход. /За проведените срещи/разговори се изготвят протоколи/; 

8.  Организиране на посещения  в домовете на  учениците, които подлежат на 

задължително предучилищно и училищно образование и са в риск от отпадане;  

9. Оказване на индивидуална подкрепа за ученик от личност, която той уважава 

(наставничество); 

10.  Организиране на срещи или телефонни контакти с институциите – страни по  

Механизма, с цел взаимопомощ и взаимодействие при реализиране на дейностите. 

 

ВАЖНО: 

Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е 

налице уважителна причина по чл. 61, ал. 3 от наредба за приобщаващо образование, 

класният ръководител е длъжен дауведоми за това родителя с писмо, по имейл или в 

телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за 

отсъствието. 
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