
 

 

 

 

 

Утвърждавам:  

             ./Весела Палдъмова-Ковачева, директор/ 

 

 

Училищна програма 

за мерки за намаляване броя на отсъствията 

в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ 

за учебната 2022/2023 година 
 

 

I. Цели 
 

1. Целта на програмата е създаването на ефективен механизъм за намаляване броя на 

безпричинните отсъствия и отпадането от училище, повишаване на успеха, активизиране 

участието на родителите в училищния живот и в училищните структури на управление. 

2. Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 

общообразователното училище. 

3. Изграждане на умения за живота у децата и младите хора, чрез изпълняване на тяхното право 

и задължение – посещение на училище. 

4. Социална подкрепа на децата и семействата, чрез включване в живота на училището 

(празници, тържества,училище за родители и пр.). 

5. Подобряване на училищната среда и стимулиране на интеграцията в местната общност на 

деца от различните етноси. 

6. Развитие на творческите заложби. 
 

 

ІI. Дейности за реализиране на целите на програмата 

 

1. Дейности чрез ученическото самоуправление 

 
Ученически съвет да събира, обменя и популяризира мненията и идеите на учениците. Целта е 

да бъдат полезни на себе си и на училището и заедно да го превърнат в желана за тях територия 

чрез следните примерни дейности: 

• Провеждане на редовни заседания на Ученическия съвет за решаване на текущи въпроси и 

вземане на решения с цел намалявяне броя на безпричинните отсъствия и закъснения; 

• Организиране на благотворителни тържества по случай Коледа, Ханука, Пурим и 

Великден; 

• Изграждане на умения за обучение на връстници; 

• Създаване на партньорства с други организации. 

• Инициативи за подпомагане на ученици в риск от техни съученици. 

 

 
 134. СУ “Димчо Дебелянов”  

София 
ул. „Пиротска” 78 
тел. 02 931 06 86 

e-mail: mail@hebrewschool-bg.org 



• Активно съдействие от страна на ученическите съвети за работа с ученици с прояви на 

агресия, с отсъствия и с наложени наказания. 

 

2. Дейности на класния ръководител и учителите 
 

1. Ежедневен контрол от страна на учителите и класните ръководители на посещаемостта на 

учениците в учебните занятие чрез: 

– редовно отразяване отсъствията на учениците в електроните дневниците на класа; 

– своевременно изясняване причините за отсъствието на ученика; 

– уведомяване на родителя по телефона или писмено за отсъствието на ученика и получаване 

обратна информация; 

– провежда индивидуални срещи с ученици и техните родители; 

2. В случай, че ученикът не се чувства добре по време на учебни занятия, същият може да бъде 

освободен от училище само след разговор по телефона с родител. 

3. При планирано пътуване в чужбина родителят уведомява предварително писмено поне 2 

седмици по-рано класния ръководител относно обстоятелствата за пътуването и за 

времетраенето му, като се спазват разпоредбите на ПУД. Писменото уведомление се завежда с 

вх.№ и копие от него се съхранява от класния ръководител до края на учебната година. 

4. При отсъствие на ученик, три и повече последователни учебни дни, класният ръководител се 

свързва с родител по телефона. 

5. Предварително получава бележка от спортен клуб за участието на ученик в спортна изява. 

6. Ежемесечно уведомява с писмен доклад ръководството на училището за отсъствията на 

учениците /по уважителни и неуважителни причини/ и предприетите мерки от негова страна. 

7. Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците. 

8. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците. 

9. Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашените от 

отпадане ученици. 

10. Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи от 

класните ръководители и МКБППМН – за стрес, трафик на хора и др. 

11. Ефективно използване на консултациите по предмети за подпомагане на учениците, 

пропуснали учебен материал поради отсъствия. 

12. Периодичен анализ в МО на класните ръководители на причините за отсъствията и 

набелязване на ефективни мерки за намаляване на техния брой. Отчетът на дейностите се 

представя на вниманието на ПС от училищния психолог. 

13. Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и 

образованието на децата, общите задължения на родителите и правилата в училище. 

14. Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни мероприятия. 

15. Ангажираност и  съдействие на родителския комитет за осигуряване на учебни помагала за 

ученици с материални затруднения. 

16. Планиране на дейности в плана на класния ръководител, насочени към идентифициране на 

ученици в риск и индивидуалното им консултиране. 

17. Учителите, които стават свидетели на прояви на вербална и физическа агресия незабавно 

информират класния ръководител и училищния психолог. 

 

 

3. Дейности на ръководството на училището 
 

1. Планиране и осъществяване на контрол за редовно вписване на отсъствията на учениците в 

ЗУД и подаване на данните към Регистъра за движение на учениците. 

2. Планиране и осъществяване на контрол от заместник- директори по УД върху спазването на 

задълженията на класните ръководители. 

3. Провеждане на анкети сред учениците за причините за отсъствия и даване на препоръки. 

4. Предоставяне на свободен достъп за използване на училищната спортна база и библиотеката 

извън учебните часове по време на учебната година. 



5. Седмичен, стриктен контрол от страна на ръководството на училището на посещаемостта на 

учениците в учебните занятия. 

6. Осигуряване на целеви месечни стипендии за пътуване и заплащане на транспорт на 

пътуващи ученици от социално слаби семейства, чрез съдействието на УН. 

7. Планиране и реализиране на ориентирано към потребностите на всеки ученик обучение. 

8. Включване на родителската общност за повишаване на активността и сътрудничество с 

училищното ръководство и в подготовката и провеждането на училищни мероприятия. 

9. Сътрудничество с различни институции – ДПС, Дирекция „Социално подпомагане”, отдел 

„Закрила на детето” и др. 

10. Включване на ученици с прояви на агресия, с отсъствия и наложени наказания в 

провеждането на извънкласни и извънучилищни дейности. 

11. Актуализиране на Правилника за дейността на училището. 

12. Разработване на мерки за проследяване на преместването и отсъствията на учениците 

/ежемесечни справки, писма, доклади на класните ръководители, протоколи на училищния 

психолог и на педагогическия съветник/. 

13. Поредица от тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието 

и образованието на децата, общите задължения на родителите и правилата в училище. 

14. Координация и сътрудничество с РУО и общината за съвместни дейности: отправяне на 

покана към родителската общност за посещение на училищни мероприятия, празници и др. 

 

4. Дейности на педагогическия съветник и училищния психолог 

 
1. Разработване на регистър на случаите на училищен тормоз, воден от училищните психолози. 

2. Училищният психолог, съвместно с педагогическия съветник, проучват всеки конкретен 

случай и предоставят конкретни предложения към зам.- директори УД: Емилия Илова и Росица 

Антова за предотвратяване на следващи инциденти, които могат да доведат до нежелание за 

посещение на училище. 

3. При сериозни прояви училищните психолози разработват дългосрочна програма за 

психологическо сътрудничество между училищните специалисти и ученика и запознават 

родителите на ученика. 

4. В срок до 30 септември предоставят на директора на училището тематичен план за работа с 

педагогическия състав и предложения за провеждане на вътрешни квалификационни модели 

със специалисти. 

 

 

 

Училищната програма е приета с решение на ПС с протокол № 1/15.09.2022 г. 

 


