
П р о т о к о л  
№12/ 11.09.2018година

Днес, 11.09.2018г. от 9:00часа се проведе заседание на педагогическия съвет при 
Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий” -  село Девене 
Присъстващи членове на педагогическия съвет -  15 
Отсъстващи : няма

Според броя на присъстващите заседанието има кворум и може да се проведе и да взема 
решения.

Дневен ред :

1. Приемане на Годишна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
децата и учениците от уязвими групи .
2. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище.
3. Избор на секретар на ПС.

По предложения дневен ред не бяха внесени други точки за разглеждане.
Гласували” „за „15“, „против „ -  няма , „ въздържали се „ -  няма.

По 1 т. от дневния ред докладва г-жа Пенка Димитрова .
В училището децата трябва да намерят подкрепа за правилното си развитие и възпитание, да 
намерят уважение, да бъдат ценени такива, каквито са. Това обаче не може да бъде постигнато, 
ако непрекъснато се говори за недостатъците и трудностите при тяхното, обучение. 
Необходимо е да се проучат и покажат силните страни на тези деца и на тази основа да се 
организира тяхното образование. Ниеразбирамесоциалната интеграция катосъвместен живот, 
обучение на всичкизаедно, включително и за децата и учениците от уязвимитегрупи. 
Социалната интеграция на уязвимитегрупиозначаватяхното активно участиевъввсичкисфери на 
училищнияживот.Занассоциалнотовключванеозначававсичкидеца и ученици, въпрекибедност 
или другипроблеми да взимат участие в училищния живот, наравно с другите. Като 
процессоциалнотовключванеозначавасъздаването на условия за равнопоставеност и 
равнивъзможности пред уязвимитегрупи от деца в различнисфери на училищния живот 
занимания по интереси ,които да осигурят и улесняттяхнотопълноценно участие в зависимост 
от технитевъзможности, желания и избор.Педагогическите специалисти трябва да намерят най- 
ефективните начини за позитивно общуване и подкрепа, така че децата с различни способности 
и начини за взаимодействие и учене да могат да се включват пълноценно в образователния 
процес, да разбират и да участват. Те следва да умеят да променят задачите и да проявяват 
гъвкавост. На 1-во място това е сътрудничество със семейството и общносттаПриобщаващото 
образование е немислимо без създаването и укрепването на двупосочни устойчиви връзки на 
образователната институция и семейството на основата на общия интерес за развитието на 
детето. Родителите са били и продължават да бъдат важна движеща сила за приобщаващото 
образование. Тяхното мнение следва да се зачита и уважава, тъй като те най-добре познават 
децата си и най-много искат децата им да бъдат приети от педагогическите специалисти и от 
връстниците си, да имат приятели и да водят нормален живот.

Г-жа П.Димитрова предложи да бъде приета Годишна програма за предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи .

По 2-ра т. се изказа г-жа М.Ангелова.



Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност 
на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и 
професионалното развитие на децата и учениците.
Необходими са широко -обхватни мерки, насочени към осигуряване на: успешен преход 
между различните степени на образование, гъвкави и успешни възможности за 
преждевременно напусналите да продължат обучението си в системата на училищното 
образование с цел придобиване на ключови компетентности, чрез разнообразни форми на 
обучение.
Причините са :Семейни и социални причини
1 .Напускане на единия или и двамата родители на страната поради невъзможност за 
издръжка на семейството и търсене на работа в чужбина. Оставяне на детето на грижите на 
баби и дядовци, които нямат същия авторитет и изпадат в безсилие за справяне с трудната 
социална обстановка и новите модели на поведение на децата.
Мерки:Ежеседмични контакти, а при нужда и ежедневни с попечителите на изоставените 
деца, търсене на съдействие от отдел „Закрила на детето“, при необходимост и прояви на 
противообществени прояви на тези деца -  Детска педагогическа стая.
2. Липса на грижи от страна на изоставени деца за по-малките братя и сестрички, както и за 
болни членове на семейството;
3. Недостатъчна образованост на родителитеи липса или занижен контрол върху 
цялостното развитие на детето. Изразява се в неконтролиране на часовете за прибиране от 
училище, непознаване на контактите и приятелския кръг на детето, непроверяване на 
изученото през деня, както и подготовката на детето за следващия ден -  домашни работи, 
изпълнение на други поставени от учителя задачи.
Мерки:Мотивиране и приобщаване на тези деца за посещаване целодневната форма на 
организация в училище; търсене на непрекъснати разширени срещи с тези родители с 
ръководство, класни ръководители, педагогически съветник и мотивиране и приобщаване 
към училищната общност.
4. Чести конфликти между агресивни родители- побой, домашно насилие, развод, 
посегателство от страна на нови партньори на един от двамата родители.
В най-честите случаи училището се превръща в единствено защитено място за детето и 
класният ръководител поема грижите за детето в образователната инститция.
5. Преждевременно напускане на училище поради ранни бракове и раждане.
Мерки: Осигуряване на непрекъснати форми за информираност на тийнейджърите.Залагане 
в тематичните разпределения на актуални за младежкото развитие теми; осигуряване на 
възможност за продължаването на прекъсналите училище в самостоятелна форма на 
обучение.
Г-жа Ангелова изказа мнение , че е добре да се приеме Програма за превенция на ранното 
напускане на училище.
По 3-та точка г-жа Мая Ангелова предложи за секретар на ПС г-жа Пенка Димитрова. Тя е 

учител по български език и главен учител , затова смята , че има нужните компетенции и може 
да се справи с тази задача.

Председателят на ПС предложи да се премине към гласуване.
По 1-ва т.Годишна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
децата и учениците от уязвими групи .
Гласували:
„за”-15, „против”-0, „въздържали се”-0 
По 2-ра т.
Програма за превенция на ранното напускане на училище.
Гласували:
„за”-15, „против”-0, „въздържали се”-0
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
По 3-та точка:



Избор на секретар на ПС - Пенка Димитрова 
Гласували:
„за”-15, „против”-0, „въздържали се”-0

/ к/ V ,
Секретар:..... . . . . .и /  Директор

/ В. Трифонова/ / В


