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Механизъм 

за контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията на 

учениците в задължителната училищна документация 

Предвид съществуващите рискови фактори за отпадане на ученици в 

училището  със Заповед  №.РД-16-1551 от.05.09. 2018 г. на Директора е 

утвърден екип, който направи класификация на различните видове 

причини, водещи до трайно отсъствие на деца и ученици от училище, с 

цел разработване на механизъм за контрол на редовното и точно 

отразяване на отсъствията на учениците в задължителната училищна 

документация. 

За изработване на механизма екипът се ползва с нормативните 

документи – ЗПУО, Наредбата за  приобщаващо образование, ПДУ, План 

за дейността на УН, План за работата на УКПППМН, План за работатат на 

УС, План за дейността на МО на кл. ръководители, Училищна програма за 

гражданско и здравно образование, План на Екипа за обхват, Указание за 

провеждане на дейности при наличие на продължително, трайно 

отсъствие на ученик и Процедура по прилагане на действия и мерки за 

недопускане на фиктивно записани деца и ученици в училището. 

 Счита се , че е налице продължително отсъствие на ученик, ако отсъствията са 

повече от месец без информираност от страна на родителите. / Заповед №.РД-16-

1564/05.09-18 г.за утвърждаване на указание от директора на училището за 

провеждане на дейности при наличие на продължително, трайно отсъствие на 

ученика/. 

 Отсъствията на учениците в 132. СУ  могат да бъдат разделени на следните 

основни групи: 

I. Класификация на отсъствията на учениците от учебни занятия в 132 СУ 

„Ваня Войнова” 

1. Отсъствия на деца, застрашени от отпадане  

Причини – семейни – отглеждани са от един родител (брат и сестра); липсва 

системен и ефективен родителски контрол (майката работи главно нощем). 



Родителят среща трудности при възпитателния процес, не  осъществява 

необходимата връзка с институциите. От поведението на родителя става ясно, 

че не осмисля сериозността на фактите. Склонна е да прехвърля отговорността 

на другите. Семействоно живее в приют за хора без жилище, след което се 

премести в с. Нови хан. Семейството напуска страната и заминава в чужбина без 

да бъде информиран класен ръководител и представители на училището. 

2. Отсъствия на ученици, активни спортисти 

- Тези ученици са голям процент от броя на всички ученици. 132 СУ дълги 

години е било спортно училище и има установени традиции в областта на 

спорта. 

- Нарушена е координацията между различни клубове от ф.к. „Славия” и 

училището. 

- За активно спортуващите ученици (главно от горен курс 9-12 клас) приоритет 

е присъствието на спортните тренировки, а не в училище. Високите спортни 

цели, които си поставят децата, водят до омаловажаване на образователния 

процес. 

- Голяма част от спортуващите са национални състезатели, участници в мъжки 

и женски отбори. Отсъствието от тренировъчен  процес за тях е немислимо. 

Това нарушава драстично учебния им процес. 

- Участието в натоварен и много активен тренировъчен процес, присъствието 

на международни и национални състезания и лагери води до голям брой 

отсъствия от учебни занимания. 

- Голяма част от учениците от 132 СУ участват в различни национални 

ученически лагери по различни дисциплини (в училището има 

представители на отбори по всички дисциплини). Националният спортен 

календар за ученическите състезания е много натоварен. Участието в него 

води до натрупване на голям брой отсъствия. 

- Активно спортуващи ученици в индивидуални спортове (фигурно пързаляне, 

шортрек, сумо, борба, конна езда, лека атлетика, бокс) допускат множество 

отсъствия поради активен спортен календар и тренировъчен процес. 

Необходимо е да се отбележи, че тези ученици заемат призови места на 

национални и международни състезания. Въпреки отсъствията на тези 

ученици и голямото им натоварване, учебният им успех е много добър и 

отличен. Те се отличават с активна позиция, участват пълноценно във всички 

форми на училищния живот, извънкласни дейности и национални конкурси. 

3. Отсъствия на ученици в комбинирана форма на обучение (КФО) 

Причините за допускането на тези отсъствия е честото влошаване на 

здравословното състояние на учениците в комбинирана форма на обучение. 

4. Отсъствия по семейни причини 

Този вид отсъствия също е голям процент от общия брой. Учениците отсъстват 

във връзка с: 



- Семейни пътувания в чужбина.( В такива случаи детето не може да остане 

само); 

- Ученици със статут на бежанци, които пътуват до друга страна във връзка с 

уреждане на лични и семейни документи. 

5. Отсъствия на работещи ученици  

Една част от учениците отсъстват поради необходимост да работят (навършили 

18 години). Обикновено това се налага поради тежко материално положение на 

семейството.  Отсъствията в този случай не са системни, а на определени 

периоди в зависимост от възможностите за работа. 

6. Отсъствия поради здравословни причини 

- Ученици, които са със сериозни хронични заболявания понякога се налага да 

отсъстват за дълъг период. Отсъствия се допускат и при грипни епидемии. 

- Ученици, които активно спортуват отсъстват и поради чести контузии и 

сериозни травми. 

7. Отсъствия по неуважителни причини 

- Закъснения за час (за 1час – голяма част от учениците живеят в далечни 

квартали). Чести са проблемите с градския транспорт. 

- Неоправдани отсъствия след първи учебен час – преместване от кабинет в 

кабинет, посещения до бюфет, напускане на сградата по различни причини. 

Предприемат се различни мерки по коригиране на неприемливото 

поведение на тези ученици. 

II.  Мерки за  контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията на 

учениците в задължителната училищна документация  

1. Осъзнаване и оценка на проблема. 

1.1 Оценката на редовното и точното отразяване на отсъствията на 

учениците в задължителната училищна документация се организира 

от ръководството на училището  със съдействието на Екип за 

разработване на механизъм за контрол на редовното и точното 

отразяване на отсъствията на учениците в задължителната 

училищна документация, определен със Заповед 

№...............................09.2018г.на директора на училището и на: 

класните ръководители, МО на класните ръководители, УКПППМН, 

учителите. 

1.2 Провежда се чрез: 

-  Ежедневно и точно отразяване на отсъсттвията на учениците от учителите; 

- Ежеседмично отчитане от класните ръководители отсъствията на учениците; 

- За ученеци с висок брой отсъствия класните ръководители проверяват и 

контролират два пъти седмично движението /присъствието/ на ученика; 

- Ученици с трайни отсъствия се регистрират от класните ръководители в 

УКПППМН и Екипа за обхват за установяване на причините им; 



- Създаване, поддържане и ежемесечен отчет на класните ръководители пред 

УКПППМН и Екипа за обхват на актуална информация за деца и ученици с 

потенциален риск за попадането им в група на трайно отсъстващи; 

- Провеждане на екипна среща с присъствието на : класен ръководител, 

директор, педагогически съветник, психолог, УКПППМН, родител; 

- Работа на Екипа за обхвот, съгласно Плана за работа; 

- Ежемесечен отчет от класните ръководители за отсъствията на учениците до 

Отдел „Закрила на детето” – дирекция „Социално подпомагане”. 

1.3 Резултатите се обработват от екипа за разработване на механизъм за 

контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията на 

учениците в училището в присъствието на  председателя на МО на 

класните ръководители; 

1.4 След като Екипът обобщи  резултатите, председателят на МО на 

класните ръководители запознава педагогическия персонал на 

училището с оценката на проблбема; 

1.5 На базата на извършената оценка се изготвят дейностите за 

превевенция и противодействие на негативните тенденции и 

недопускане на фиктивно записани деца и ученици в училището от 

Екипа за разработване на механизъм за контрол на редовното и 

точното отразяване на отсъствията на учениците, който се 

актуализира всяка година до края на месец октомври. 

2. Дейности: 

2.1 Дейности на ниво клас/класна стая 

2.1.1 При постъпване на нов ученик класният ръководител задължително 

сравнява данните от акта за раждане на детето и документите за самоличност 

на родителите/настойниците. Събира и проверява актуални данни за адрес, 

телефон, и местожителство на ученика. 

2.1.2 Приемтвеност между стар и нов класен ръководител. 

2.1.3 Разширяване и задълбочаване на партньорските отношения между 

ученик-класен ръководител и класен ръководител-родител. 

2.1.4 В края на всяка учебна година класният ръководител да прави 

индивидуален анализ и прогноза на всеки ученик и да следи движението му 

през следващата учебна година. 

2.1.5 При постъпване на нови ученици с наказния задължително се прави 

проучване на причините. Ученикът се регистрира от класния ръководител и 

наблюдава от Екипа за обхват, УКПППМН. Набелязват се мерки за преодоляване 

на проблемите. 



2.1.6 Създаване възможност на новопостъпили ученици и техните 

родители да попълват анкети за семеен статус, нагласи и мотивация, интереси и 

отношение към учебния процес, движение на ученика и причини за това.  

2.1.7 Пълна информираност на класния ръководител за тренировъчен 

процес в страната и в чужбина след получаване на официален документ отСК . 

2.1.8 Издигане ролята на МО на класните ръководители и работата на 

отделния класен ръководител. 

2.1.9 Класните ръководители ежемесечно, до второ число на всеки 

месец, да педставят справка –декларация по образец за  пет и над пет 

неизвинени отсъствия на учениците. Справката-образец се представя на 

председателя на екипа за разработване на механизъм за контрол на редовното 

и точното отразяване на отсъствията на учениците в задължителната училищна 

документация, действащ за учебната 2018/2019 г. 

2.2 Дейности на ниво училище 

2.2.1 Създаване, поддържане и ежемесечен отчет пред Екипа за обхват и 

УКПППМН на актуална информация зя деца и ученици с потенциален риск за 

попадането им в група на фиктивно записани 

2.2.2 Перманентна мултиекипна работа на всички нива (МО на класните 

ръководители, УКПППМН, Екип за обфват и ЕПЛР, Училищно настоятелство, 

Ученически комитет, родители, Училищно ръводство, социални служби, 

МКБППМН, и-ори от ДПС и отдел „Закрила на детето”. 

2.2.3 Мултиекипни срещи: социален работник, педагогически съветник, 

психолог, училищно ръководство и родители 

2.2.4 Съвместна работа с треньорите на активно спортуващите ученици с 

цел по-лесен контакт между семейството и училището и контрол за отсъствието 

на учениците за национални лагери и състезания 

2.2.5 Съвместна работа с Училищното настоятелство приобсъждане и 

приемане на ПВР, Стратегията за развитието на училището, приобсъждане и 

утвърждаване на Годишншя пплан на училището. 

2.2.6 Председателят на Екипа за разработване на механизъм за контрол 

на редовното и точното отразяване на отсъствията на учениците  в срок до трето 

число на месеца представя   обобщена справка съгласно данните на класните 

ръководители с пет и над пет неизвинени отсъствия на учениците и съвместно с 

техническия секретар изпращат да пето число на месеца справка до Социално 

подпомагане и до РУО – София - град 



2.3 Дейности на ниво общност 

2.3.1.Екипът за разработване на механизъм за контрол на редовното и 

точното отразяване на отсъствията на учениците и класните ръководители, 

съгласувано с директора на училището осигурява реални партньорства с външни 

за училището организации, служби и специалисти, като представят 

уведомителни писма, доклади и др. документи до: 

  - Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето” 

  - МКБППМН – район Красно село; районната администрация 

  - 06 РПУ-СДВР – Детска педагогическа стая 

  - РУО – София – град 

  - Сътрудничество с неправителствени институции – ЦОП и др. 

III. Действия  /показалите положителен резултата във времето се анализират и 

отчитата като индикатори за идентифициране на положителните практики/ 

1. Провеждане на разговор от класния ръководител, който може да 

потърси съдействие и от другите учители и от педагогическиа съветник, 

психолог с ученика за установяване на причините за допуснатите 

отсъствия. 

2. Провеждане на среща и разговор между класния ръководител и 

родителя на ученика, отразяване на срещата в дневника на класа. 

3. След изясняване на ситуацията и постигане на договарка, класният 

ръководител за определен период от време проследява присъствието 

на ученика в училище и дава обратна връзка. 

4. Вписване в дневника на класа резултатите от проведените дейноссти и 

има ли положително развитие. 

5. Информиране на УКПППМН, Екипа за обхват и определяне на заседание 

за разглеждане и обсъждане за всеки конкретен случай. 

6. По преценка на директора, провеждане на втора среща с родителите и 

разясняване на наказанията, съгласно ЗПУО и Наредба за приобщаващо 

образование. 

7. Преди налагане на наказанието „Забелжка” класният ръководител 

писмено информира родителите, като изпраща Писмо-покана за среща, 

на която запознава с броя допуснати  отсъствия по неуважителни 

причини от ученика. 

8. Информиране на О”ЗД” – Дирекция „Социално подпомагане”, 

МКБППМН, неправителствени организации – ЦОП, а за някои случаи и и-

рите от ДПС , 6-то РПУ . 



9. Провеждане на екипна среща с присъствието на: класен ръководител, 

педагогически съветник, психолог, представител на Ръководството на 

училището, предсавители на О”ЗД”, на МК и родител. 

10. Определяне и провеждане на индивидуална работа и консултации на 

учениците с педагогическия съветник, психолог и др. специалисти. 

11. Писмено уведомление до родителите за санкциите, съгласно ЗПУО и 

Наредбата за приобщаващото образование. 

12. Спазване на предложената процедура от РУО – София – град при 

прилагане на чл.199 от ЗПУО  и чл. 60 от Наредбата за приобщаващо 

образование. 

13. Доклад до районната администрация за прилагане на санкции спрямо 

родителите. 

14. Индивидуално подпомагане при избор на професия на учениците. 

15. Стриктно спазване и провеждане на регулярни справки за ученици, 

трайно непосещаващи училище. 

16. Грижа за всеки ученик и неговото многостранно развитие (включване в 

различни проекти, програми, конкурси олимпиади, състезания и др.) 

17. Провеждане на работа за установяване на груповата динамика в класове 

с висок брой  отсъствия по неуважителни причини. 

18. Създаване на възможност за обучение в КФО (при необходимост за 

учениците със СОП).  

19. Целодневна организация на обучението (от 1 до 7 клас) 

20. Въвеждане на видеонаблюдение, „чек-система” (контролираща времето 

на присъствие на ученика в училището и превенция на закъсненията и 

пребиваването на учениците извън училищната сграда). 

21. Учителите , които следва да поемат първи клас осъществяват връзка с РА 

и ЕСГРАОН и ежегодно получават и проучваг списъците на подлежащите 

на обучение. 

22. Съвместна работа с Екипа за обхват за създаване на Механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

23. Работа в информационната система за идентифициране на деца в риск. 

 

 

Комисия за контрол на редовно и 

точно отразяване на отсъствията 


