
  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ   “ХРИСТО БОТЕВ”   
          2100  гр. Елин Пелин  пл. “Независимост” 1      

   Тел. 0725/60 233 ;  0725/60 231 

 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 

Учебна 2019/2020 година 

Участници и дейности по интервенцията за преодоляване на : 

Интервен
ция за 

преодоля
ване на: 

 

Дейности 
Педагогически специалисти 

/ Ключова роля на учителите в превенцията на преждевременното 
напускане на училище, ранното предупреждение, мотивацията на 

учениците, подобряването на образователните резултати и 

училищния климат/ 

Дейности 
/ Родител/ 

/ Родителите  са добре дошли в училището. 
Уважение и сътрудничество с училищния 

персонал, учителите, родителите и 

семействата. Родителите като ресурс, 
получаващи подкрепа и допринасящи за 

успеха на децата./ 

Дейности 
/ Заинтересовани страни/ 

/ Сътрудничество и работа извън училището. 
Сътрудничество с местната общност. Ясни 

отговорности и роли, доверие. Споразумения и 

договорености./ 

 
 
 
 

 
 

Участие в 
обуч. пр-с 

/отсъствия/ 

1.Проучване на причините за всяко допуснато отсъствие. 
- нанасяне ежемесечно в ученическите кн-ки 
-изясняване на  причините за допуснатите отсъствия 
-информиране на родител за допуснати неизвинени 
отсъствия в съответствие с задължения в Правилника за 
вътрешния ред в училище за класните ръководители – раздел 
ІV А, т.18 
- доклад до Директора на училището относно извинени и 
неизвинени отсъствия 
-доклад с анализ от кл. р-л относно неизвинени отсъствия на 
отделен ученик 
- уведомяване на Дирекция Социално подпомагане при 
повече от 5 неизвинени отсъствия 
- уведомяване на Общината за допуснати неизвинени 
отсъствия на отделен ученик 
-  въвеждане на отсъствията в електронна платформа и елестронен 
дневник 
2.Изграждане на позитивна среда за стимулиране на 
участието. 
3.Кл. р-ли в срок до 1 октомври  изготвят списък на уч-те и 
определят рисковете за отпадане /приложение 1/ 
4.Кл. р-ли информират писмено Председателя на УКБППМН 
за наличие на ученици с риск от отпадане в срок до 10 
октомври 
5. Председателят на УК в срок до 15 октомври изготвя 
регистър на учениците с риск от отпадане 

1. Непрекъсната комуникация училище 
– родител: 
  - индивидуално консултиране на 
родителите от класен ръководител, 
директор, логопед 
- родителски срещи съгласно ЗПУО 
- използване на съвременни технологии 
за информиране и консултиране на 
родители 
2.Медиатори 
3. Участие в дейности на класа и 
училището 

1.Изграждане на мултидисциплинарни екипи 
в училището. 
2.Сътрудничество с полицията и 
правосъдните органи. 
3.Непрекъсната връзка с Централно 
координационно звено/на местно равнище/ - 
отдел „Образование”, зам. кмет по 
образованието, кмет, Д”СП”, отдел „Закрила 
на детето” 
4. Подкрепа при извънучилищни дейности 
организирани от читалища, клубове, 
спортни организации и др. 
5.Сътрудничество с неправителствени 
организации имащи отношение по проблема 
 



6ПС определя екип за подкрепа за всеки ученик с риск от 
отпадане- м. ноември 
7. Екипът извършва наблюдениеи необходими дейности за 
управление на риска от отпадане. Документиране – 
приложение 2 . 
8.Кл.р-ли актуализират инф-ята за уч-те от съответните 
паралелки и при промяна информират училищния екип. 
9. Екипите отчитат резултатите от дейността си пред ПС 
през ноември – декември; след 1 учебен срок; след края на 
учебните занятия 

 

 
Поведение 

 

1.Кл.р-ли провеждат индивидуална възпитателна д-ст 
2.Консултации и срещи с родителите /информираност и 
комуникация/ 
3.Осигуряване на целодневна организация на обучение 
4.Ангажираност в ИКД 
5.Участие в ИУД 

1. Непрекъсната комуникация 
  - индивидуално консултиране на 
родителите от класен ръководител, 
директор, логопед 
- родителски срещи съгласно ЗПУО 
- използване на съвременни технологии 
за информиране и консултиране на 
родители 
2.Медиатори 
3. Участие в дейности на класа. 

1.Изграждане на мултидисциплинарни екипи 
в училището. 
2.Сътрудничество с полицията  / ДПС/ и 
правосъдните органи. 
3.Непрекъсната връзка с Централно 
координационно звено/на местно равнище/- 
отдел „Образование”, зам. кмет по 
образованието, кмет, Д”СП”, отдел „Закрила 
на детето” 
4. Подкрепа при извънучилищни дейности 
организирани от читалища, клубове, 
спортни организации и др. 
5.Сътрудничество с неправителствени 
организации имащи отношение по проблема 

 

 
 

Успех 
 

1.Кл.р-ли провеждат индивидуална работа в часовете 
определени за допълнителна работа и 2ЧК 
2.Консултации и срещи с родителите /информираност и 
комуникация/ 
3.Осигуряване на целодневна организация на обучение, с 
цел подобряване на успеха 
4.Включване в ИКД и редовно включване в изяви 
5.Насочване и осигуряване на участие на уч-ци в риск в ИУД 
6. Включване в проекти 

1. Непрекъсната комуникация 
  - индивидуално консултиране на 
родителите от класен ръководител, 
директор, логопед 
- родителски срещи съгласно ЗПУО 
- използване на съвременни технологии 
за информиране и консултиране на 
родители 
2.Медиатори 
3. Участие в дейности на класа. 
4 Включване в проекти и програми за 
ограмотяване на родителите. 

1.Изграждане на мултидисциплинарни екипи 
в училището. 
2.Сътрудничество с полицията /ДПС/  и 
правосъдните органи. 
3.Непрекъсната връзка с Централно 
координационно звено/на местно равнище/- 
отдел „Образование”, зам. кмет по 
образованието, кмет, Д”СП”, отдел „Закрила 
на детето” 
4. Подкрепа при извънучилищни дейности 
организирани от читалища, клубове, 
спортни организации и др. 
5.Сътрудничество с неправителствени 
организации имащи отношение по проблема 

 

Съгласувано с Обществен съвет 


