
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І” – ГРАД БУРГАС 

 
Добри практики, прилагани в институцията по „Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст“: 

• Иновативност при преподаване на материала чрез интерактивни методи, 

онагледяване, практическа насоченост, използване на електронни учебници, и 

електронни ресурси. 

 повишаване броя на учениците, застрашени от ранно напускане на училище, 

включени в ЦОУД; 

 анализиране на резултатите от обучението по отделните учебни предмети на 

входни, изходни нива и НВО; 

 посещение на домовете на деца в риск от отпадане от класните ръководители; 

 тематично заседание на Педагогическия съвет на тема: „Повишаване на 

качеството от ОВП на изхода на образователен етап и степен.“ 

 прилагане успешно на „Практическите насоки за работещите в образователната 

система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители”;  

 провеждане на беседи за кариерно консултиране и ориентиране с цел 

мотивиране за продължаване на образованието и придобиване на квалификация; 

 подпомагане на ученици застрашени от отпадане чрез дарителски акции и 

базари за Коледа, Деня на християнското семейство, Великден, 1 юни съвместно с 

Ученическия съвет на училището; 

 привличане на неправителствени организации за подпомагане на ученици 

застрашени от отпадане - дружество „Баба Ганка Хаджипетрови”, сдружение 

„Усмивка” и др.; 

 превантивна дейност по утвърден график с приемни часове на екип от инспектор 

ДПС, районен инспектор, инспектор по превенция и  педагогически съветник с ученици 

и родители /един път месечно/; 

 ефективно партнъорство между заинтересованите институции: Дирекция 

„Социално подпомагане”, РЗИ, МВР, Център за превенция на насилието и 

престъпността, Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и/или младежи 

с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за работа с 

деца на улицата, РЦПППО и др.; 

 прилагането на нормативно зададените механизми за интервенция по отношение 

на семействата, които не осигуряват достъп на децата си до училище, засилване на 

информираността на семействата и общностите с деца в риск от преждевременно 

напускане на училище. 

Постигнати резултати: 
 повишаване участието и ангажираността на родителите; 

 осъществено кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

 подпомагане ученици, застрашени от преждевременно  напускане по финансови 

причини; 

 развитие капацитета на учителите за работа с деца и ученици застрашени от 

преждевременно напускане; 

 изграждане подкрепяща среда за всяко дете и ученик за осигуряване на 

приобщаващото образование; 

 изграждане политики за ненасилие и толерантност в училищната общност; 

 осигуряване ефективна комуникация за навременното идентифициране и 

разрешаване на възникнали проблеми; 

 не допускане отпадане на деца и ученици от училище.  
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