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ΠЛAH
HA ДEИHOCTИTE K・bM ΠPO「PAMATA 3A ΠPEBEHЦИЯ HA

PAHHOTO HAΠyCKAHE HA yЧ ИЛИLЦE

l. uEnl4:
1. Pasa[rre Ha no3hrtaBeH opraHil3aqiloHeH KflilMar - cb3AaBaHe Ha ycnoBun 3a

cbrpyAHilqecrBo u e$errneHa KoMyHr/Kaq[F Me4qy BchqKta yL{acrH14Ll14 a o6pasoaarer]Ht4n npoqec.

2. Ycunuata ,qa 6r4ar HacoqeHh KbM npe4eBpeMeHHo oLleHtBaHe Ha pilcKa or paHHo

nanycrane/ Karo pt4cKoB14 ce pas6npar cnegHhre Kareropril: o6pasoaarennr nprqilHh,

t4KoHoMt4qecKu npilqhHu, corltaanHI nph'-1r4H14 nnv 3ApaBocnoBHu npmnnvtl noBhuJaBaHe

MoruBaLlrflra 3a yqeHe; no4o6pnaaHero Ha o6qyeanero c po4ilTenrre; HaManFBaHe Ha 6pon xa

HeyBaxhrenH rre orcbcrBr4ff il pa3tuLr pr BaHe Ha il3BbH Knacn ure Aefi xocrr.
3. l(apraepHo opreHTrpaHe r KoHcynrilpaHe - noArorBfl yqeHilqhre sa ran$oputnpan us6op, sa

npaKThL{ecKara non3a or nprgo6nrnre KoMnereHTHocn4, npeAcraBs Bpb3Ka MexAy no-Bt4coKo

o6paaoaaHile h Bb3MoxHocrnre 3a peanr43aqti'fl, Koero cr!4Mynrpa MornBaLltanTa Ha yqeHhKa 3a

Ro6pra pe3ynraril B yr.{hn[u-le, rHTepec KbM r,13BbHKnacHil 4eilxocrr u yve6uo-Bb3n[TareflHilF

npouec.
4. KaanrQrxaqrn Ha neAarorhqecKrre Karqpta BT'B Bpb3Ka c pa3no3HaBaHe Ha Bu4oBere

TopMo3, xnacra$rqrpaHe r npeAnpileMaHe Ha aAeKBarHr MepKr4 aa 6op6a h npeBeHqrn, cuo6paano
yrBbp4eHrn MexaHtasbM 3a npol4BoAeilcre[e Ha arpecilFra r pa6ora c Aeqa B phcK.

il.3A.4A914:
1. KoHrperh3hpaHe Ha KntoqoBh MepKh B nonhrrKilTe 3a npeBeHLlr/fl, rlHTepBeHLlnF 14 KoMneHcnpaHe

Ha oTna.qaHeTo il npexAeBpeMeHHoTo HanycKaHe Ha yqilnnu_le.

2. flefrnocrrre ca opfleHTilpaHil KbM peanil3ilpaHe Ha nonurhKr4 il MepKh 3a nocr[raHe Ha

oneparilBHilTe Llenr Ha CrparervitTa 3a HaManflBaHe Aena Ha npex(qeBpeMeHHo HanycHanhre
o6pasoaarenHara cHcreMa.
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3. 

Въвеждане на Регистър на учениците, 
застрашени от отпадане, на ниво училище 

2021 / 2022 Психолог 

4. Консултиране на учениците от уязвими групи с 
училищния психолог 

2021 / 2022 Психолог 

5. Иницииране на информационна кампания за 
намаляване на риска от преждевременно 
напускане на училище чрез изработване на табла, 
брошури, лекции и други 

2021 / 2022 Психолог 

6. Контрол за редовно вписване на отсъствията на 
учениците в ЗУД (задължителната училищна 
документация) и подаване на данните към 
Регистъра за движение на учениците 

2021 / 2022 Директор, 
заместник -
директори 

7. Информационни кампании за възможностите на 
кариерно развитие  
 

постоянен Директор, 
ЗДУД, 

Кл. ръководители 

8. Повишаване броя на учениците, обхванати в 
целодневната организация на учебния ден 

Септември 
2021 / 2022 

Кл. 
ръководители 

 

9. Провеждане на индивидуална и групова работа по 
съответните предмети на застрашените от 
отпадане ученици 

2021 / 2022 Педагогически 
специалисти 

10. Организиране на извънкласни и извънучилищни 
дейности  

постоянен Ръководители на 
групи и клубове; 
Кл.ръководители 

11. Повишаване интереса на учениците към работата 
в екип чрез участие в училищните инициативи и 
кампании (Отбелязване на: Деня на Дарителя, 
Деня на ученическото самоуправление и други 

2021 / 2022 Ръководител на 
клуб „Здраве“, 

психолог, педаг. 
специалисти 

12. Осигуряване на позитивна образователна среда: 
създаване на оптимални условия за изява на 
възможностите и способностите на учениците в 
часовете 

2021 / 2022 Педагогически 
специалисти 

13. Засилване обучението по гражданско и здравно 
образование чрез беседи, срещи и интерактивни 
дейности 

постоянен Педагогически 
специалисти 

14. По - голяма атрактивност на преподаване- 
електронни уроци, интерактивни методи, 
практическа насоченост на изученото 

2021 / 2022 Педагогически 
специалисти 

15.  Анализиране на резултатите от обучението по 
отделните учебни предмети спрямо очакваните 
резултати и присъствие на учениците в час 

Февруари/юни 
2021 / 2022 

Учителите по 
предмети,  главни 

учители 

17. Изготвяне на индивидуална програма на 
застрашени от отпадане ученици 

постоянен Формирани екипи 

18. Инициативи за подпомагане на ученици в риск, от 
техни съученици  

2021 / 2022 Класни 
ръководители, 
учителите по 

предмети 

19. Подобряване възможностите за обучение на деца 
със СОП -  допълнителна   подкрепа;  прилагане на 
единна методика за оценяване 

2021 / 2022 Учителите, 
работещи с деца 

със СОП, 
психолог, 

ресурсен учител. 
Координатор 

20. Сътрудничество с различни институции - Дирекция 
„Социално подпомагане”, отдел „Закрила на 

2021 / 2022 Директор; 
Заместник - 
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детето”, ЦОП, община, МВР директори, 
 

21. Включване на родителите в различни инициативи 2021 / 2022 Директор, 
заместник -
директори 

22. Своевременно информиране на родителите за 
отсъствията и успеха на учениците чрез 
електронния дневник 

постоянен Класни 
ръководители 

23. Разчупване стереотипа на провеждане на 
родителски срещи 

2021 / 2022 Директор, 
заместник -
директори, 

Класни 
ръководители 

24. Поощряване с морални и материални награди В края на всеки 
срок , 24 май 

Директор, класни 
ръководители 

 
 
Планът е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с променящите се 

условия, непредвидени обстоятелства и задачи, но извършена по установения ред. 

Планът за превенция на ранното напускане на училище  в СУ „Васил Левски” е 

представен на заседание  на педагогическия съвет – Протокол №15/ 01.09.2021 г. и утвърден 

със заповед на директора №1491/ 02.09.2021 г. 


