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УТВЪРЖДАВАМ! 

Лилия Торньова 

                                                                            Директор на 2. СУ „Акад. Ем. Станев“ 

МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТРОЛ НА РЕДОВНОТО И ТОЧНОТО ОТРАЗЯВАНЕ 

НА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА 

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

Цели на механизма: 

1. Осъществяване на контрол за редовното и точно отразяване на отсъстващите 

ученици от учебен процес. 

2. Намаляване дела на отпадналите от обучение ученици. 

Нормативна база: чл. 258 и чл. 259 (1) от ЗПУО. 

Отговорници по изпълнението: заместник-директорите по учебната дейност.  

Участници: класните ръководители на паралелките; преподавателския състав на 2 СУ 

„Акад. Ем. Станев“. 

Дейности: 

1. Извършване на ежеседмични и внезапни проверки от страна на заместник-

директорите по учебната дейност за посещаемостта на учениците в учебните часове с 

попълване на утвърдени от директора образци на констативни протоколи за своевременно и 

коректното отразяване на отсъстващите ученици в дневника на паралелката. 

2. Проверка за коректно отразяване на отсъствията в бележника на ученика и в 

електронния дневник. 

3. Съпътстващи контрола дейности за установяване на доказателства за предприетите 

от класните ръководители мерки: 

• разговори/уведомителни писма с/до родители; 

• сформиране на екипи за обща подкрепа на учениците; 

• консултации на ученици и родители с училищния психолог/педагогическия 

съветник и/или ресурсен специалист, социален работник, представител на местната и 

институционална власт; 

• изпращане на уведомителни писма до Дирекция „Социално подпомагане“ - за 

ученици, подлежащи на задължително училищно обучение до 16-годишна възраст; 

• уведомителни писма до кмета на район „Витоша“ - за ученици, подлежащи на 

задължително училищно обучение до 16-годишна възраст; 

• подаване на сигнали за „Деца в риск“; 

• включване на учениците в извънкласни и/или извънучилищни дейности, 

професионално ориентиране; 

• допълнително подкрепящо обучение в извънучебно време и включване в работа 

по проекти и доброволчество на децата в риск от отпадане;  



 

 

 

• подпомагане на социално слаби деца и ученици за осигуряване на равен достъп 

до образование - работа съвместно с Училищното настоятелство; 

• други мерки според конкретния случай. 

С настоящият механизъм да се запознаят всички педагози и заинтересовани страни. 

Мерки: 

използване на интерактивни методи за работа в учебните часове; 

срещи и разговори с родителите; индивидуална работа с 

учениците; 

участие в национални програми, проекти и извънкласни дейности; 

- участие в национални състезания и олимпиади; 

- уведомяване на Дирекция „Социално подпомагане“; работа с неправителствени 

организации и външни партньори; налагане на наказания на учениците. 

Отговорни лица за изпълнение на механизма са всички педагогически специалисти във 

2 СУ. 

Контролът по изпълнение на мерките и дейностите е възложен на заместник- 

директорите по учебната дейност. 


