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Утвърждавам…………………………………
Директор: инж.агр. Т. Тодорова

ПЛАН
ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

1. Разговор с родителите.
Отг. Кл. р-ли, педагог. съветник
2.Среща на родителите с директора, заместник директор, класни ръководители, по отношение на
отсъствията на учениците.
Отг. Педагогически специалисти
3.Проследяване на отсъствията и успеха на учениците застрашени от отпадане.
Отг. Класни ръководители
4.Посещение по домовете на неявили се на разговорите и срещите ученици и родители,
съвместно с класните ръководители.
Отг. Кл. р-ли, педагог. съветник
5.Пренасочване на отпадналите от дневна форма на обучение ученици към продължаване на
образованието им в самостоятелна форма на обучение.
Отг. Директор, зам. директор, класни ръководители
6.Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на учениците от етническите
малцинства.
Отг. Педагогически специалисти
7.Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците.
Отг. Педагогически специалисти
8.В ПГСС „Н. Пушкаров” гр. Попово има разработена училищна програма за предоставяне на
равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи и училищна програма за
превенция на ранното напускане на училище.
9.В ПГСС „Н. Пушкаров“ са планирани дейности по МОДУЛ 2 ОТ НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“.
10.Изграждане на система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и
успеваемостта на учениците.
Отг. Класни ръководители
11. Включване на педагогическите специалисти в дейности за повишаване ангажираността на
учениците в училищния живот.
Отг. Педагогически специалисти
12. Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии.
/Осигуряване на ново оборудване в класните стаи/
Отг. Ръководството

13. Кариерно ориентиране.
Отг. Педаг. специалисти, педагогически съветник
14. Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда
чрез обучение на учители за прилагане на алтернативни методи и подходи, ориентирани към
намаляване на функционалната неграмотност, към задържането в училище и намаляване броя на
отпадащите ученици.
Отг. Педаг. специалисти, педагогически съветник
С оглед динамиката в тази област, сроковете са постоянни или при необходимост.
Планът е приет на ПС с Протокол № 1/15.09.2020 год. и утвърден със Заповед №50/15.09.2020 г.
на Директора на ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово.
План по стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система

