
 

Средно  училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, 

общ. Струмяни   E – mail: sou_mikrevo@abv.bg     тел.07434/30 05 

 

                                          УТВЪРДИЛ:ДИРЕКТОР- /Лиляна Велкова/ 

 

Мерки на СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево относно 

изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на  ученици в 

задължителна училищна възраст през учебната 2022/2023 г. 

 

1. Предприемане на конкретни мерки за обща подкрепа на децата и 

учениците;  

2. Предоставяне на информация на кмета на общината за констатирани 

нарушения с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от ЗПУО;  

3.  Допълнително обучение по български език на ученици, за които той не 

е майчин език;  

4. Допълнително обучение по учебни предмети, по които учениците от 

уязвимите групи и застрашени от отпадане имат затруднения;  

5. Включване на учениците в занимания по интереси, в групи по проекти 

реализирани в училището,  осигуряване на постоянен достъп до спортната 

площадка на училището, достъп до компютърните кабинети;  

6. Провеждане на алтернативни родителски срещи /мобилни, изнесени, на 

адрес/ с родителите на изоставащите ученици и учениците в риск от 

отпадане;  

7. Осигуряване на безплатна закуска на учениците от I-ви до  IV-ти клас;  

8. Осигуряване на безплатни учебници на учениците от I-ви до VII –ми 

клас;  

10. Индивидуална работа на педагогическия съветник и психолога с 

ученици с над 10 отсъствия по неуважителни причини;  

11. Включване на родители в Родителски клуб;  

12. Допълнителни консултации по всички учебни предмети, които се 

провеждат извън редовните учебни часове. Изготвяне на корективни 

програми с личностно значима информация по учебните предмети за 

ученика; 

13.Участие на изоставащите ученици и учениците в риск от отпадане в 

дейностите от спортния и празничния календар на училището;  

14. Изграждане на постоянна училищна комисия за приобщаване и 

задържане на подлежащите на задължително обучение ученици;  

15. Работа по социализация на децата и учениците от ромски произход, 

приобщаването им към училищния живот с помощта на социални 

партньори и медиатори работещи  към училището и здравните медиатори 

към Община Струмяни. 
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16. Насочване на ученици в риск към ЦСРИ Струмяни, където се 

предоствят комплекс от социални услуги, свързани с извършване на 

рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и 

професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на 

индивидуални програми за социално включване. Обхват на дейност и 

въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите 

и необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите. 

17. Организиране на срещи по професионално ориентиране с цел 

мотивиране на учениците от 7-ми клас за редовно посещаване на училище 

и ефективно усвояване на учебни знания, като условия за избор на добро 

учебно заведение/специалност и добра работа за в бъдеще. 

18. Консултиране и съдействие на родителите по въпросите на социалното 

подпомагане и социалните услуги. 

19. Провеждане на алтернативни родителски срещи /мобилни, изнесени, на 

адрес/ с родителите на изоставащитеученици и учениците в риск от 

отпадане. 

20. Съдействие за повишаване на достъпа до съвременни информационни 

технологии за включване на учениците в обучение в електронна среда от 

разстояние. 

21.Участие в организирани работни срещи и обмяна на добри практики и 

партньорство между нашето училище и други такива училища работещи с 

уязвими групи за споделяне на успешен опит.  

Настоящите мерки са приети на Педагогически съвет на 02.09.2022 г. 

 

 

                                                   

 

  


