
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГР. БЛАГОЕВГРАД 
бул.”Васил Левски” №60 | тел. 073 885 639 | www.pgtlp-blg.com | pgtlp_blg@abv.bg 

 
 

 

 
1 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……………..……… 

Димитрина Иванова – Директор на 

ПГТЛП „Гоце Делчев“, гр. Благоевград 

 

 

 

 

 

ПЛАН  
НА КОМИСИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ 

УЧЕНИЦИ И ЗА РЕИНТЕГРИРАНЕ НА 

ОТПАДНАЛИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА НА ПГТЛП “ГOЦЕ ДЕЛЧЕВ“, 

ГР. БЛАГОЕВГРАД 
 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият план е съобразен със Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013-2020 г.) продължава 

действието на мерките от предишния период на изпълнение на Стратегията. 
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Тази стратегия доведе до положителни резултати и предлага нови мерки, 

обсъдени в широк кръг заинтересовани страни, и по които е постигнат пълен консенсус 

в Координационното звено. Планът ще се изпълнява съобразно заключенията на Съвета 

на Европейския съюз относно намаляване на преждевременното напускане на училище 

и насърчаване на успеха в училище. Планът е съобразен с препоръките на Европейската 

комисия относно училищните политики, отразени в доклад „Подход за разрешаване на 

проблема с преждевременното напускане на училище, насочен към цялото училище“.    

Подходът позволява на училищата да отговорят по адекватен начин на новите и 

сложни предизвикателства във връзка с увеличаващото се многообразие в обществото. 

При този подход всички членове на училищната общност (директорите, педагогически и 

непедагогически екип, ученици, родители и семейства) се чувстват отговорни и имат 

активна роля за предотвратяване на отпадането от системата на образование. 

Подходът налага също така засилено междусекторно сътрудничество с широк 

диапазон от заинтересовани страни (социални услуги, младежки услуги, работници в 

сферата на грижите за приобщаване, психолози, медицински сестри, логопеди, 

специалисти в областта на ориентирането, местни власти, НПО, бизнеса, синдикатите, 

доброволци и др.) и общността като цяло.  

В Плана за изпълнение на Стратегията за периода 2019-2020 година е обърнато 

особено внимание на няколко елемента: 

1. Признаване на проблема и решимост ако е възможно да се предотврати, ако ли не 

преждевременно напусналите да бъдат повторно интегрирани в образованието. 

2. Ролята на цялата система от участници, взаимоотношенията помежду им, 

сътрудничество в образователните институции за насърчаване на позитивната училищна 

култура, работата в екип в рамките на училищната общност. 

3. Координирани мерки на всички нива. 

4. Проследяване на напредъка и междинна оценка на изпълнението. 

5. Проява на творчество, новаторство, гъвкавост и желание за промяна от страна на 

педагогическите специалисти и учениците. 

6. Проява на мотивирано и активно отношение и от двете страни при формиране на 

знания, умения и отношения 

 

 

I. МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

 

1. Съвместни действия с родителите за преодоляване проблема с отсъствията на 

учениците и непосещаването на училище. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: педагогически специалисти 
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2. Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за 

възпитанието и образованието на децата и задълженията на родителите. 

 Срок: един път на учебен срок 

 Отговорник: класни ръководители 

 

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

 Срок: постоянен 

 Отговорник: класни ръководители 

 

4. Включване на учениците в занимания по интереси. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: ръководители на групи по интереси 

 

5. Осигурен достъп до компютърните кабинети и спортната база на училището. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: РКК и учителя по ФВС, дежурен учител за деня 

 

6. Индивидуална работа с учениците, застрашени от отпадане. 

 Срок: постоянен, съгласно графика за консултации 

 Отговорник: всички учители 

 

7. Засилен контрол относно уведомяване на родителите за  поведението на учениците и 

допуснати повече от 5 отсъствия по неуважителни причини, в рамките на един месец. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: директор 

 

 

II. МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ И РЕИНТЕГРИРАНЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ, ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ ИЛИ ВЕЧЕ ОТПАДНАЛИ 

 

1. Социализиране на учениците, за които българския език не е майчин. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: ръководители на групи по интереси, кл. ръководители 

 

2. Провеждане на беседи за здравно и гражданско образование от класните ръководители 

в час на класа и от МКБППМН за стреса, трафика на хора и др. 

 Срок: два пъти на уч. срок 

 Отговорник: класни ръководители 

 

3. Провеждане на срещи и беседи с официални институции, които имат отношение към 

учащите се . 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: класни ръководители 
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4. Допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от 

задължителната подготовка. 

 Срок: постоянен, съгласно графика за консултации 

 Отговорник: всички учители 

 

5. Интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности 

(СОП). 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: всички учители, преподаващи в тези паралелки 

 

6. Осигуряване на   използване на ИТ не само в обучителния процес, но и извън 

задължителните часовете. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: РКК и директор 

 

7. Предоставяне на услуги по кариерно ориентиране на учениците. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: директор и учители по специални предмети 

 

8. Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас, по реда на чл. 10а 

от Закона за семейните помощи за деца. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: РКК и директор 

 

9. Осъществяване на информационно-образователни инициативи за деца и ученици, 

насочени към екологично образование и повишаване на обществената култура за 

опазване на околната среда (провеждане на събития в рамките на компаниите за 

отбелязване на международните дати от екологичния календар, изработване на 

образователни продукти, издаване на информационни материали). 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: учители по химия, физика, философия, география 

 

 

 

III. ПОЛИТИКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

 

1. Осигуряване на възможности за обучение за придобиване на професионална 

квалификация на педагогическия персонал. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: директор 

 

2. Разработване на програми и реализиране на квалификационни дейности с учителите 

за работа с деца и ученици в риск: 
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 Срок: постоянен 

 Отговорник: директор 

 

3. Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна 

среда чрез обучения на учители от училище за прилагане на алтернативни методи и 

подходи, ориентирани към намаляване на функционалната неграмотност, към 

задържането в училище и намаляване броя на отпадащите ученици. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: директор 

 

4. Закупуване на електронни устройства за учители и ученици, оборудване за "смарт" 

класни стаи, обучение на учители, разходи по достъп до електронни ресурси и други, 

лицензиране и внедряване на електронно съдържание (мултимедийно съдържание по 

природни и математически науки, виртуални панорами и др.) 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: директор 

 

5. Повишаване на методическата и управленска подготовка, създаване на мотивация за 

развитие и самоусъвършенстване чрез надграждане на управленските компетентности на 

педагогическите специалисти с управленски функции в образователните институции. 

 Срок: постоянен 

 Отговорник: директор 

 

 

 

Изготвил: 

/ М. СТОИМЕНОВА / 
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