
                 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"  
Град  Балчик, общ. Балчик , област Добрич 

Ул. „Черно море” № 80 

Тел/факс: 0579-7-28-05, e-mail: sou.balchik@gmail.com  

 
                                                   Заповед №РД 04-……/15.09.2022 г. 

 

                                                           Утвърждавам:……………….. 

                                                                                  Директор:Станислав Николов                                                                            

 

 

                             УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА 
   за намаляване на отсъствията и преодоляване отпадането на учениците от училище 

                                                 за учебната 2022/2023 г. 

 

     І.ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

         1.Намаляване безпричинните отсъствия на учениците 

         2. Предотвратяване причините за отпадане на ученици до 16 г. възраст 

         3. Координация  между  УР,Училищния екип,Училищното настоятелство, 

             Обществения съвет, социалните фактори и организации 

         4. Осигуряване равен достъп до образование и МТБ в училище,предоставяне 

             нормални условия за пълноценен и съдържателен учебен процес. 

         5.Подпомагане на рисковите ученици и семейства. 

 

      ІІ.ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ : 

 

   1.Уведомяване на РД“Социално подпомагане“ и кметовете на населените места при 

      допуснати голям брой неизвинени отсъствия или наличие на признаци за отпадане 

       на ученици.                                                             Срок:постоянен      

   2.Ежемесечно изпращане на уведомителни писма на дирекция”Социално подпома- 

      гане „за учениците,допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия. 

                                                                                        Срок: до 5 число на всеки месец 

   3.Провеждане на периодични родителски срещи и консултации с родители на тема 

      за отговорностите за възпитанието и образованието на децата и общите задължения 

      на родителите.Включване на родителите в съвместни училищни  прояви. 

                                   Срок: 30.09.2022 , м.02.2023-родителски срещи 

                                              Ежеседмично-консултации 

   

   4.Провеждане на разговори със застрашени ученици от класния ръководител и  

      педагогическия съветник. 

                                    Срок: ежемесечно 

   5.Съвместни срещи на Училищното ръководство, Училищното настоятелство, 

      Обществения съвет  и  родителските съвети на паралелките. 

                                     Срок:м.ІХ.2022  ,  м.ІІ.2023 ,  м.ІV.2023 г. 

 

   6.Подобряване и осъвременяване на материалната база в училище и условията за 

      учебен труд,извънкласни дейности  и отдих на учениците. 

                                             Срок:постоянен 
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   7.Развиване на интересни и полезни извънкласни дейности. 

                                              Срок: с планирането в началото на учебната година 

   8.Социализиране на децата от малцинствен произход и такива в неравностойно  

      положение чрез участието им в училищни извънкласни форми,спортни и  

      туристически дейности,възлагане на проектни задачи и др.форми. 

                                               Срок:постоянен 

   9.Картотекиране на учениците с риск от отпадане. 

                                                                                                           Срок:30.09.2022 г. 

  10.Изграждане на училищна комисия по прибиране и задържане на учениците в  

       училище.Прикрепване на настойници към рисковите деца. 

                                                                                                               Срок:20.09.2022 г. 

 

  11.Индивидуална работа на екипа и класния ръководител, медиатора  и настой- 

       ниците със застрашените от отпадане ученици. 

                                                                                                                    Срок:постоянен 

  12.Провеждане на здравно-образователни лектории и беседи за стрес,трафик на хора, 

       детска престъпност,ограничаване на ранните бракове  и др. 

                                                                                                          срок: периодично в ЧК 

  13.Своевременно информиране на родителите за отсъствия на учениците чрез писма 

       и електронния дневник.                                                                    Срок:постоянен 

  

  14.Включване на проблемните ученици в групите за  целодневна организация на 

       учебния процес. /Срок: в началото на учебната година 

 

  16.Осигуряване на Безплатна закуска   за учениците от І-ІV клас,безплатен обяд за 

      учениците на целодневна организация  І-VІІ клас и  пътуващите ученици от района 

      на средищното училище.                                                                   Срок: постоянен 

 

  15.Включване на проблемните ученици в програми за социално подпомагане към 

       РД”Социално подпомагане”,Община Балчик и Училищното настоятелство. 

                                                                                                                    Срок:постоянен 

  16.Организиране  на ученическото самоуправление в училище.Изграждане на 

      Ученически съвет и Координационен екип от педагогическия и ученическия състав 

       за  работа с учениците.                                                                      Срок:постоянен 

 

  17.Ресурсно подпомагане на ученици със СОП.                                  Срок:постоянен 

  

  18.Провеждане на тематични заседания на ПС по въпросите на превенция на 

       отпадането и намаляване безпричинните отсъствия.    

                                                                                         Срок:м.ХІІ.2022 г.   и м.ІІ.2023 г. 

 

  19.Изработване на вътрешноучилищен спортно-туристически  календар и активно 

       участие на всички ученици в състезания,спортни и туристически прояви. 

                                                                             Срок:15.09.2022    отг. Комисия по СТД 

 

  20.Изработване на календар на училищните празници и традиции и включване на 

       учениците в провежданите училищни прояви. 

                                                                          Срок:15.09.2022 г.    отг. Комисия по УПТ 

 

 



   21.Периодични заседания на Училищния координационен екип за информиране по 

        осъществяване на програмата и стратегията,извършените дейности,анализи и 

        планиране на бъдещи задачи. 

                                                                  Срок:постоянен    отг. Координатор на УКЕ 

 

    22.Организиране на дарителска кампания за деца в неравностойно положение. 

                                                                  Срок:м.ХІІ.2022 г.   отг. УЕ 

 

    23.Годишен анализ на постиженията по реализиране на училищната програма и 

         стратегия. 

                                                                   Срок: м.VІІ.2023 г.   отг. УКЕ 

 

    24.Прилагане мерки за адаптация на учениците от ОРЕС към присъствено обучение: 

планове за обща подкрепа,консултации с изоставащи и напреднали ученици,проектни 

дейности с І-VІ клас,допълнителни часове по проект“Подкрепа за успех“,допълнително 

обучение за нуждаещи се ученици с пропуски и дефицит в знанията. 

                                          Срок:м.април-м.юни 2023 г.    Отг. Преподавателите 

 

   25.Прилагане насоки за обучение в условията на пандемия от „COVID-19“ и 

осигуряване на ОРЕС за ученици,които имат доказани здравословни 

проблеми,препоръки от ТЕЛК и заявления от родителите. 

                                         Срок:20.04.-30.06.2023 г.     отг.директор 

 

    26.Засилване контрола от класните ръководители и Екипа за обхват по 

безпричинното отсъствие на учениците след отпадане на ОРЕС и нормализиране на 

присъствените занятия 

                                         Срок:20.04.-30.06.2023 г.    отг.Кл.р-ли,Екип за обхват 

 

   27.Целенасочена контролна дейност от директора и ЗДУД чрез ежеседмични 

        проверки по посещаемостта в паралелки и групи. 

                                        Срок:20.04.-30.06.2023 г.    отг.Директор,ЗДУД 

 

 

 

 

    Училищната програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 

№11/14.09.2022 г. и утвърдена със  Заповед на директора №РД 04-44/15.09.2022 г.  

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                      


