ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
Цели:
1. Превръщане на СУ „Васил Левски“ в желана територия за учениците;
2. Мотивиране на учениците за придобиване на трайни знания, интерес към иновациите и стремеж
към усъвършенстване на личността и поведението и в обществото;
3. Намаляване на безпричинните отсъствия от учебни занятия и недопускане отпадането от
училище на ученици, подлежащи на задължително обучение.
Задачи:
1. Осъществяване на приемственост между различните етапи на обучение;
2. Прилагане на нови концепции за обучение на учениците;
3. Поставяне на връзката учител – ученик – родител в центъра на вниманието на педагогическия
екип;
4. Провеждане на мероприятия за намаляване на агресията в училище;
5. Индивидуална и допълнителна работа с учениците със слаби оценки и с учениците, застрашени
от отпадане.
Дейности:
№
Дейност
1.

Обхождане на бъдещите
първокласници в квартала

2.

Родителска среща с родителите,
подали предварително заявление
за записване на децата им в
първи клас през 2022 – 2023
година

3.

Записване на учениците в първи
клас за учебната 2022 – 2023
година

4.

Провеждане на родителски
срещи с родителите на
четвъртокласниците за
разясняване на организацията и
провеждането на външното
оценяване и бъдещите
възможности на учениците
Съвместни инициативи на
учениците от четвърти и пети
клас
Формиране на комисия за
изработване на предложенията за
училищния и държавния планприем

5.

6.

7.

Презентиране на предимствата от

Срок на
изпълнение
След
получаване
на данните от
Община
Шумен
М. май 2023
г.

Отговорници

Очаквани резултати

Нели Миланова

Съгласно
график,
утвърден със
заповед на
Кмета на
Община
Шумен
До 15.05.
2023 г.

Комисия по приема

Изпълняване на
задължението по
отношение на децата,
подлежащи на
записване в първи клас
Запознаване с
условията за
електронно и
централизирано
подаване на
заявленията и графика
на дейностите по прием
на първокласници в
община Шумен.
Записване в първи клас
на подлежащите на
задължително обучение

Февруари
2023 г.
30.11.2022 г.

Февруари

Нели Миланова

Класни ръководители на IV
клас, Нели Миланова

Класни ръководители на IV и
V клас
Директор

Живко Жеков, Светлена

Информираност на
родителите и
представяне на
предложенията на СУ
„Васил Левски“ за
обучението в
прогимназиален етап
Популяризиране на
постиженията на
учениците
Изработване на
предложение за план –
прием, отговарящо на
интересите и
желанието на
учениците и техните
родители
Осъществяване на
1

8.

9.

10.

11.

12.

обучението в профилираните
паралелки на СУ „Васил Левски“
пред учениците от седми клас
Родителски срещи с родителите
на учениците от седми клас по
повод организацията и
осъществявянето на НВО и
дейностите по държавния планприем
Допълнителна работа с ученици,
носители на слаби оценки и
ученици, застрашени от отпадане
Провеждане на срещи с родители
на ученици, допускащи
закъснения и безпричинни
отсъствия
Среща на ръководството на
училището с ученици,
предложени за санкции поради
допуснати отсъствия по
неуважителни причини, и
техните родители
Беседа с родители на ученици в
начален етап на тема:
„Превенция на агресивното
поведение на децата“

2023 г.
До 15.04.2023
г.

Постоянен

Василева, Мая Кожухарова

държавния план-прием

Директор, Живко Жеков,
Светлена Василева, Мая
Кожухарова

Информиране на
родителите и
мотивиране на
учениците за постигане
на високи резултати на
НВО
Намаляване на броя на
слабите оценки и
създаване на условия за
успешно завършване на
съответния клас
Превенция на бягствата
от училище

Преподавателите

При
необходимост

Класните ръководители,
педагогическият съветник,
заместник директорите

При
постъпване
на
предложение
за налагане
на санкция
15.02.2023 г.

Класни ръководители,
заместник директори

Ангажиране на
родителите с
поведението на децата
им

Диана Петрова

Привличане на
родителите като
партньори в борбата с
агресивното поведение
на децата и младите
хора

2

