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СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             
 

УТВЪРДИЛ: 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

 

  

МЕРКИ  

ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В  

СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

1. Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със 

застрашените от отпадане ученици и отсъстващите по уважителни и 

неуважителни причини; 

2. Своевременно уведомяване на родителите за отсъствието на ученик от учебни 

занятия; своевременно уведомяване от страна на родителите за отсъствие на 

ученика 

3. Ежедневно информиране на родителите за присъствието, успеха и дисциплината 

на учениците чрез електронния дневник.  

4. Повишаване ангажираността на родителите във връзка с отсъствията на 

учениците (всяка медицинска бележка се подписва от родител и мед. сестра в 

училището); 

5. Разговори по телефона и посещения на класните ръководители при 

необходимост по домовете на учениците, които отсъстват от училище повече от 

5 последователни дни;  

6. Изпращане на уведомителни писма до родителите на ученици, отсъстващи от 

училище, че при направени над 25% отсъствия на учебен срок по съответния 

предмет, ученикът полага изпити за определяне на срочна оценка; 

7. Активна работа на класните ръководители в допълнителния час на класа за 

консултиране на родители и ученици; 
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8. Провеждане на родителски срещи по график и извънредни такива при 

необходимост; 

9. Включване на учениците в групите по занимания по интереси; 

10. Организиране на извънкласни занимания в зависимост от интересите на 

учениците; 

11. Лишаване на ученици с повече от 5 отсъствия по неуважителни причини от 

участия в извънкласни форми, вкл. спортни състезания; 

12. Осигуряване на достъп на учениците до спортната база на училището, до 

компютърните кабинети и наличните библиотеки с цел ползване на базата и 

провеждане на допълнителни занимания; 

13. Консултиране на ученици, отсъстващи от училище с психолог и други 

специалисти в областта на общуването; 

14. Изпращане на уведомителни писма до дирекция „Социално подпомагане” за 

учениците, допуснали повече от пет отсъствия по неуважителни причини в 

рамките на един месец; 

15. Контрол на редовното и точно отразяване и нанасяне на отсъствията на 

учениците в училищната документация; 

16. Контрол от директора, зам.-директорите УД и класните ръководители в класове 

с цел намаляване на отсъствията. 

17. Осигуряване на необходимата техника за провеждане на обучение в електронна 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

Мерките са приети на заседание на ПС, проведено на 08.12.2020 г. (Протокол № 2) и 

утвърдени със заповед № 0443/08.12.2020 г.  

на директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 


