Приложение № 4
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ,
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

1. Родителят, настойникът или ученикът задължително уведомява лично класния
ръководител в първия ден от отсъствието на ученика.
2. При условие, че липсва информация класният ръководител е длъжен да се свърже с
родител, настойника или ученик.
3. Представяне на документите за отсъствия по уважителни причини в 7-дневен срок.
4. Уведомяване и изискване на реална педагогическа и психологическа подкрепа от
специалист на Дирекция „Социално подпомагане“ - лице, което да наблюдава
рисковата група ученици/посещение на дома, среща с родители/.
5. Изготвяне на график от педагогическия съветник за работа с ученици допуснали над
5 1/3 неизвинени отсъствия.
6. Картотекиране на учениците в риск с превенция за задържането им в училище от
педогогическия съветник
7. Осъществяване на дейности в полза на училището – почистване на класната стая,
боядисване, озеленяване.
8. При допуснати 20% отсъствия /извинени и неизвинени/ да се прилага „затягаща“
мярка – задължително посeщаване на пет поредни консултации по съответните
учебни предмети.
9. Във втория час на класа да се провеждат задължителни срещи и разговори с
родителите на проблемните ученици.
10. Провеждане на ежемесечни планирани срещи на учителите със семействата
/настойниците/ на проблемните ученици.
11. Включване на родителите в дейности въз основа на добри практики и прилагане на
интензивни мерки и подходи за пълна интерграция на отпадналите от училище.
12. Организиране на срещи с работодатели с цел мотивиране на учениците да посещават
училище.
13. Включване на проблемни ученици в клубове по интереси.
14. Организиране на посещения от ученици в библиотеки, читалища, регионални и
местни центрове и участие в различни събития и кампании.
15. Своевременно попълване на регистъра в информационната система АдминПро –
отразяване процесите на записване, преместване, преминаване в друга форма на
обучение и напускане на образователната система, допуснати отсъствия.
16. Сътрудничество с РУО и Община Велико Търново за съвместни дейности с родители
и ученици, които допускат безпричинни отсъствия от училище.

