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УТВЪРЖДАВАМ! 

(съгласно З-д № 180 от 15.10.2021 г.) 

 

ИВАЙЛО АСЕНОВ 

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

гр. Козлодуй 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ 

за обхващане,  включване в образователната система и предотвратяване на 

отпадането на ученици в задължителна училищна възраст 

 

 

Чл. 1  

Настоящият механизъм включва дейности за обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането на ученици в задължителна училищна възраст. 

 

Чл. 2 

Механизмът регламентира дейността на постоянно действащ училищен екип за 

превенция и предотвратяване на отпадането на ученици в риск. 

 

Чл. 3 

Училищният екип за превенция:  

1. предприема мерки за обхващането в образователната система на 

идентифицираните чрез ИСРМ ученици в задължителна училищна възраст; 

2. предлага мерки за реинтеграцията в образователната система на 

идентифицираните чрез ИСРМ ученици, отпаднали от училище; 

3. предлага мерки по превенция на включваните в образователната система и 

идентифицирани в ИСРМ ученици в риск от отпадане; 

4. определя комплекс от мерки по отношение на всяко дете, което е 

идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от 

образователната система, и взаимодейства с компетентните институции за 

прилагане на интегриран подход; 

5. планира посещения в домовете на учениците, които подлежат на 

задължително училищно образование и са отпаднали или са в риск от отпадане; 

провежда разговори с родителите, настойниците/попечителите или с лицата, 

които полагат грижи за децата и учениците, с цел записването им в училище или 

преодоляването на риска от отпадане; 



6. осъществява пряко взаимодействие с родителите, настойниците/попечителите 

или с лицата, които полагат грижи за детето, за обхващане и включване на 

учениците в образователната система; 

7. привлича и работи с медиатори и местни общности; 

8. предлага мерки за обща и допълнителна подкрепа в съответствие с държавния 

образователен стандарт за приобщаващо образование; 

9. прилага целенасочени мерки за превенция на отпадането на учениците на 

прехода между VІІ и VІІІ клас;  

10. предлага на компетентните институции да предприемат допълнителни мерки 

с оглед на прилагане на комплексен подход, включващ и налагането на 

наказания от компетентните органи за неспазването на задълженията на 

родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за 

детето, по Закона за закрила на детето и по Закона за предучилищното и 

училищното образование, както и предоставянето на помощи в натура по реда на 

Закона за семейни помощи; 

11. регулярно предоставя информация чрез ИСРМ на кметовете на общините за 

установени нарушения на задълженията на родителите, 

настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел 

налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и 

училищното образование; 

12. проследява чрез ИСРМ изпълнението на предложените мерки и ефекта им за 

връщането, включването и преодоляването на риска от отпадане за децата и 

учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

 

Чл. 4 

Освен дейностите по чл. 3 по нареждане на директора членовете на екипа: 

1. извършват посещения по домовете на учениците в риск от отпадане, за които в 

съответния ден се установи, че отсъстват от училището без уважителни 

причини;  

2. своевременно установяват причините и прилагат мерки за предотвратяване 

отсъствието на учениците;  

3. системно взаимодействат с родителите с цел мотивирането им за осигуряване 

трайното присъствие на детето или ученика в образователната институция;  

 

Чл. 5 

Директорът като председател на екипа има следните задължения: 

1. възлага на педагогически специалисти и на друг персонал от училището 

включването в екипите за обхват и осигурява участието на включените лица; 

2. съдейства технически, административно и организационно на екипа за обхват; 

3. при установена нужда чрез ИСРМ прави писмено предложение по образец до 

съответните дирекции "Социално подпомагане" за предоставяне на помощ в 

натура за дете или ученик, като предлага вида на помощта съобразно 

идентифицираните потребности на детето или ученика; 



4. ежемесечно, до 15-о число подава чрез ИСРМ информация за предходния 

месец за неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 

учебни часа или за повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително 

предучилищно образование, по неуважителни причини, с цел налагане на 

наказания на родителите по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и 

училищното образование; 

5. организира и контролира изпълнението на дейностите от Механизма на ниво 

училище и предоставя съответната информация към ИСРМ; 

6. създава организация за превенция от отпадане чрез анализ на средата във и 

извън училище и въвежда получената информация в ИСРМ в съответствие с 

указания на министъра на образованието и науката; 

7. участва активно в обмена на информация между институциите чрез ИСРМ за 

установяване и актуализиране на статуса на всеки ученик. 

 

Чл. 6 

Екипът функционира в състав: директор, заместник-директор УД, и заместник-

директор АСД, училищен психолог-координатор в междуинституционалния 

екип, класни ръководители на ученици, картотекирани като ученици в риск от 

отпадане.  

 

Чл. 7 

Заместник-директорът УД има следните задължения: 

1. Изготвя предложение за картотекиране на учениците в риск от отпадане в 

началото на учебната година. 

2. Осъществява ежеседмичен контрол на присъствието на учениците и на 

отразяването на отсъствията. 

3. Координира мерките за обща подкрепа – консултации, допълнително 

обучение, срещи с родителите и др. 

 

Чл. 8 

Заместник-директор АСД има следните задължения:  

- координира мерките за подкрепа – осигуряване на транспорт, безплатно 

хранене, помагала, дрехи, обувки. 

- информира родителите за възможностите децата им да бъдет подкрепени 

и подпомага осъществяването на контакти с други институции при 

необходимост. 

 

Чл. 9 

Координаторът има следните задължения: 

- осъществява ежедневно проследяване на посещаемостта на учениците в 

риск 

- организира посещения на адрес съвместно с класния ръководител и/или 

член на екипа 



- участва в дейностите и посещенията на адрес на междуинституционалния 

екип 

- води и съхранява досиетата на учениците в риск, в които отразява мерките 

за подкрепа 

 

Чл. 10 

Класният ръководител има следните задължения:  

- проследява ежедневно присъствието на учениците в риск; 

- ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е 

налице уважителна причина, класният ръководител осъществява връзка с 

родителите и отразява в дневника на класа предприетите мерки; 

- в случай, че не  успее да осъществи контакт с родителя и ученикът 

продължава да отсъства, класният ръководител писмено уведомява 

директора; 

- съвместно с кооринатора или друг член на екипа посещава семейството на 

домашен адрес; 

- предлага, реализира и проследява системно ефективността на мерките за 

обща подкрепа на учениците в риск. 

 

Чл. 11 

Ежегодно директорът определя състава на постоянния екип и утвърждава 

календарен план за дейността му. 

 

Чл. 12 

Екипът изготвя ежегоден доклад за дейността си. 

 

 


