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1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Комисията за превенция на ранното напускане  в ПЗГ,,Тимирязев" 

гр.Каварна е създадена със Заповед № РД-04-293г/01.09.2019 г. на директора на училището и 

във връзка с изпълнение на утвърдена програма за превенция на ранното напускане на 

училище в ПЗГ.Тимирязев",гр.Каварна, приета на ПС. 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет на 

ПЗГ,,Тимирязев",Протокол№14 /01.09.2022 година и утвърден със Заповед №Рд-04-

28/15.0.2020 г. 

 

2.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

Председател: . Людмила Станчева-заместник директор 

Членове:Снежанка Перова - учител по РЕ и класен ръководител: 

                Павлина Иванова - учител по История и класен ръководител 

                Соня Дойчева . - -учител по химия и класен ръководител: 

                Виолета Дянкова - учител но професионална подготовка  

 

 

3.ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

3.1.Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на 

децата и учениците. 

3.2.Съхраняване и развитие на идентичността на децата и учениците. 

3.3.Създаване на предпоставка за успешни социализация на децата и 

младите хора. 

3.4.Сътрудничество в институциите за насърчаване на позитивна училищна 

култура и работа в екип,в рамките на училищната общност. 

 

4.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

4.1.Намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини и задържане на учениците в 

училище. 

4.2.Повишаване качеството на образование и социализиране на учениците от етническото 

малцинство. 

4.3. Превенция на асоциалното поведение. 

4.4. Предотвратяване записването и воденето на фиктивни ученици 

 

5.ДЕЙНОСТИ 
 

№ Дейност Срок Отговорник 

1. Сформиране на екип и 

предлагане на проект на план за 

работа 

15.09.2022 

година 

Комисия за 

превенция на 

ранното напускане 

на училище 

2. Провеждане на родителски 

срещи с родители на ученици  

преди началото на учебната 

година,с цел предотвратяване 

записването и воденето на 

фиктивни ученици в 

ПЗГ,,Тимирязев“ 

15.09.2022 

година 

Класни 

ръководители 

3. Изисквания на информация от 

кметовете на населените места за 

местонахождението на 

учениците,записани в 

ПЗГ,,Тимирязев“при 

Учебна 

2022-2023 

година 

Директор,Комисия 

за превенция на 

ранното напускане 

на училище. 



необходимост. 

4. Посещение на домовете на 

учениците от гр.Каварна, Шабла,  

с. Белгун и др. ,записани за 

началото на учебната 2022-2023 

година 

Септември 

2022 година 

Класни 

ръководители 

5. Установяване и регистриране на 

причините за ранно напускане на 

учениците от училище. 

●Социално-икономически; 

●Образователни; 

●Етнокултурни; 

●Психологически; 

●Институционални; 

●Свързани със здравния статус. 

Учебна 

2022-2023 

година 

Директор,Комисия 

за превенция на 

ранното напускане 

на училище. 

6. Информиране на родителите 

ежемесечно след всеки 5 

допуснати отсъствия от  

ученика,с цел изясняване на 

причинитеи предотвратяване на 

последствията 

Учебна 

2022-2023 

година 

Класни 

ръководители 

7. Обща подкрепа за личностно 

развитие: 

●Консултации по учебни 

предмети; 

●Консултации с психолог и/или с 

педагогически съветник.  

●Допълнително обучение и 

допълнителни консултации по 

учебни предмети в неучебно 

време,включително в периода на 

ваканциите. 

 Срещи с класен 

ръководител,учител,ръко

водство 

Учебна 

2022-2023 

година 

Комисия за 

превенция на 

ранното напускане 

на училище.Екип 

за обща подкрепа и 

екипи за 

допълнителна 

подкрепа на 

ученика. 

8. Поощряването на учениците с 

морални и с материални награди 

 Учебна 

2022-2023 

година 

Директор 

9. В края на всеки месец класният 

ръководител докладва писмено 

на директора за 

ученици,допуснали отсъствия по 

неуважителни 

причини,независимо от броя им,с 

цел обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие 

и търсене на съдействие от Отдел 

,,Закрила на детето“ и кметовете 

на населените места. 

Учебна 

2022-2023 

година 

Класни 

ръководители 

10 Подпомагане на учениците със 

стипендии,както и поощряване с 

еднократно финансови помощи. 

Учебна 

2022-2023 

година  

Директор,Комисия 

по стипендиите 

11.  Безплатен  транспорт на 

учениците от други населени 

места и подпомагане достъпа до 

образование за превенция на 

ранното напускане. 

Учебна 

2022-2023 

година 

Директор 

12. Търсене на възможности за 

включване на децата,допуснали 

голям брой неизвинени 

Учебна 

2022-2023 

година 

Ръководители на 

проекти,класни 

ръководители 



отсъствия,в определени дейности 

с превантивен характер и 

осмисляне на свободното време 

на подрастващите: 

-включване в проекти 

-включване в други извънкласни 

форми: 

-включване в мероприятия на 

училището. 

13 Кариерно ориентиране и 

консултиране за информационен 

избор,за практическата полза от 

придобитите компетенции. 

Учебна 

2022-2023 

година 

Класни 

ръководители 

14. Приобщаване на учениците към 

училищния живот чрез активно 

включване в дейностите на 

Училищен ученически съвет. 

Учебна 

2022-2023 

година 

Педагогически 

съвет,УУС 

15. Прилагане на различни форми на 

обучение-дневна, самостоятелна, 

индивидуална, дистанционна  

У 

Учебна 2022-

2023 година 

Директор,класни 

ръководители 

16. Включване на учениците в 

спортни дейности-училищни 

турнири по различни видове 

спорт 

Учебна 

2022-

2023година 

Учител по ФВ и 

спорт 

17. Индивидуална подкрепа на 

учениците-наставничество 

Учебна 

2022-2023 

година 

Координатор на 

екип за обща 

подкрепа,класни 

ръководители 

18. Беседи по 

гражданско,здравно,екологично 

и интеркултурно образование. 

Учебна 

2022-2023 

година 

Класни 

ръководители 

19. Сътрудничество и 

взаимодействието между 

родителите и 

ПЗГ,,Тимирязев“,чрез 

индивидуални 

консултации,родителски 

срещи,както и всеки път,когато 

конкретна ситуация или 

поведение на ученика го прави 

необходимо. 

Учебна 

2022-2023 

година 

 

Комисия за 

превенция на 

ранното напускане 

на училище 

20. Подобряване на материално-

техническата база: 

●Компютри и аудиовизуална 

техника: 

 

Учебна 

2022-

2023година 

Комисия за 

превенция на 

ранното напускане 

на училище 

            

  

 

 

 

 

 



6.ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

-Общинската комисия за борба с противообществени прояви сред малолетни и непълнолетни; 

-Инспекторите от детска педагогическа стая; 

-Районно управление на полицията; 

-Отдел за закрила на детето; 

-Обществени организации; 

-Обществени възпитатели; 

-Прокуратура; 

-Здравни заведения; 

-Други,имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни 

7. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

I ЗАСЕДАНИЕ-Септември 2022 година 

1.Приемане плана за действие на комисията през учебната 2022/2023 година. 

2.Изготвяне на график за провеждане на дейностите и посочване на конкретни отговорници за 

тяхната организация и контрол. 

II ЗАСЕДАНИЕ-Декември 2022 година 

1.Отчет на класните ръководители за ученици,застрашени от ранно напускане. 

2.Обсъждане дисциплината на картотекираните ученици и резултатите от проведените мерки. 

3. Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси. 

 

III ЗАСЕДАНИЕ- февруари  2023 година 

 1.Приемане на информация за дейността на училищната комисия през първия учебен срок на 

учебната 2022/2023 година. 

IV ЗАСЕДАНИЕ-март 2023 година 

1.Обсъждане работата с класовете,които имат проблеми с отсъствията по неуважителни 

причини от учебни занятия,с участието на учителите,преподаващи в тях и предлагане на мерки 

за ограничаване на подобни прояви. 

2.Изслушване на класните ръководители,в чиито паралелки има ученици с рисково поведение и 

вземане на мерки за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда  деца и 

застрашените от ранно отпадане ученици. 



V.ЗАСЕДАНИЕ-юни 2023 година 

1.Приемане на отчета за дейността на комисията през учебната 2020/2021 година. 

2.Обсъждане на предложения за подобряване работата на Училищната комисия през учебната 

2022/2023 година. 

8.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

8.1.Мерките,които използва комисията са в съответствие с Етическия кодекс на работещите с 

деца. 

8.2.Комисията провежда най-малко четири редовни заседания през учебната година 

8.3.Извънредни заседания се провеждат при всяка ситуация,изискваща това. 

8.4.Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на Директора. 

8.5.Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет четири пъти през учебната 

година,поне два пъти в учебен срок. 

8.6.Предлага мерки на директора,вследствие на констатирани проблеми и предприема действие 

за изпълнението им след съгласуване и обсъждане на Педагогическия съвет. 

 


