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ПЛАН НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ И 

РАБОТА С ДЕЦА В РИСК 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 
I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

1. Развиване на целенасочена и систематична работа за осигуряване на правото 

на образование на всеки ученик. 

2. Работа в посока ангажираност на учениците, педагогическия екип и 

родителите с превантивни дейности в подкрепа на ученици в риск. 

3. Подпомагане на учениците в риск да намерят собственото си желание и място 

в училище и в социалния живот. 

 

 

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

1. Проучване и завеждане в регистър на деца, живеещи в условия на повишени 

за нормалното им развитие рискови фактори, неравностойно социално положение. 

 Отг. Кл. ръководители и уч. психолог 

 Срок: постоянен 

 

2. Провеждане на регулярни срещи с класните ръководители на ученици в риск 

с цел проследяване на тяхното развитие и предприемане на конкретни действия при 

необходимост. 

 Отг. Кл. ръководители и уч. психолог 

 Срок: постоянен 
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3. Провеждане на срещи с родителите на учениците в риск и работа в посока 

подкрепа на ученика. 

 Отг. Уч. психолог 

 Срок: постоянен 

 

4. Провеждане на тематични лекции и беседи в начален и среден курс по 

прогарама „Без свободен час“ с цел повишаване на информационната култура на учениците 

по въпросите за правото на образование, гражданските права и задължения; ангажиране на 

учениците с мнение и позиция към учениците в неравностойно положение или риск.  
  

 Отг. Учители и уч. психолог 

 Срок: постоянен 

 

5. Ангажиране на Ученическия съвет и ученици доброволци в дейности, 

насочени към приобщаването на ученици в риск и подпомагането им да намерят и заемат 

своето място в училищния живот и обществото:  

- съвместно участие по проекти;  

- организиране и провеждане на училищни мероприятия; 

- провеждане на тематични игри и беседи от ученици в начален и среден курс. 
 

 Отг. Кл. ръководители и уч. психолог 

 Срок: постоянен 

 

6. Опознаване на силните страни, интереси и качества на учениците, застрашени 

от отпадане, от преподаващите учители и ангажирането им в дейности, свързани с 

преподавания предмет и по преценка на учителите, с цел повишаване на доверието към 

ученика и неговите личностни качества и социалните му умения, осигуряване на 

възможност за изява и преживяване на успех. 

 Отг. Учителите по предмети 

 Срок: постоянен 

 

 

7. Групова работа с ученици в риск. 

 Отг. Уч. психолог 

 Срок: постоянен 

 

 

8. Индивидуални консултации на ученици в риск. 
 

  Отг. Кл. ръководители и уч. психолог 

 Срок: постоянен 

 

9. Съвместна работа с Дирекция за социално подпомагане, ДПС и други 

институции. 

 Отг. Кл. ръководители и уч. психолог 

 Срок: постоянен 

 

 


