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МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – 

ПЛОВДИВ 

 

 Настоящият механизъм е разработен в изпълнение ЗПУО, Наредба за приобщаващо 

образование, Годишния комплексен план за дейността на Професионална гимназия по 

вътрешна архитектура и дървообработане „Христо Ботев“ – Пловдив за учебната 2020/2021 

година  Раздел III "Система от дейности за постигане на поставените цели", "Борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни", приет на заседание на 

Педагогическия съвет с протокол №10/11.09.2020г.. Механизмът има за цел да регламентира 

задълженията по осъществяване на контрол по изпълнение на Програмата за намаляване на 

дела на преждивременно напусналите образователната система в Професионална гимназия 

по вътрешна архитектура и дървообработане „Христо Ботев“ – Пловдив.  

 При прилагането на настоящия Механизъм основни задължения по осъществяване на 

контрол има Директора на Професионална гимназия по вътрешна архитектура и 

дървообработане „Христо Ботев“ – Пловдив, ръководейки се от правомощията си в областта 

на превенцията, интервенцията и компенсиране на отпадането и на преждивременното 

напускане на училище и принципите на взаимна информираност за осигуряване на 

ефективна система за превенция и контрол. 

 

1. При изпълнение на настоящия Механизъм задължително участват всички 

педагогически специалисти в Професионална гимназия по вътрешна архитектура и 

дървообработане „Христо Ботев“ – Пловдив. 

 

1.1. Пряк контрол върху работата на педагогическия екип в училището се  осъществява 

като: 



 

- Следи изпълнението на политики за превенция в Гимназията; 

- Осъществява мониторинг върху прилаганите от Гимназията превантивни мерки чрез 

осъществяване на тематична проверка „Адекватност на училищната програма за 

превенция на риска от отпадане на ученици“; 

- Прави анализ на рисковите групи; 

- Осъществява мониторинг върху организацията и провеждането в Гимназията на 

дейностите по Национални програми и проекти на МОН и ОПРЧР като мярка за 

осигуряване на достъп до качествено образование, включително за повишаване на обхвата 

и привенцията на отпадащите ученици; 

- Осъществява наблюдение върху пълноценното използване на възможностите за 

организиране на разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности; 

- Следи и анализира повишаването на квалификацията на педегогическите 

специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от 

преждевременно напускане на гимнзията; 

- Осъществява контрол за по-голяма атрактивност на преподавания материал чрез 

електронни уроци, интерактивни методи, онагледяване, практическа насоченост и др.; 

- Осъществява контрол по планиране и реализиране на обучение, което е ориентирано 

към потребностите на всеки ученик; 

- Осъществява контрол върху прилагане на формиращо оценяване и постоянно даване 

на обратна връзка за преодоляване на страха от оценяване и изпитване; 

- Осъществява контрол за анализиране на резултатите от обучението по отделните 

учебни предмети спрямо очакваните резултати и стандартите в учебната програма. 

1.2. Контролът по т. 1.1 се осъществява от директора и зам.-директорите в Професионална 

гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ – Пловдив, 

съобразно преките им задължения и компетентности. 

1.3. Резултатите от осъществения по т. 1.1 контрол се включват в отчета за изпълнение на 

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите Гимназията. 

2. При изпълнение на настоящия Механизъм директорът на гимназията осъществява 

контрол за разработване и изпълнение на собствени политики в областта на 

преждевременното напускане на училището. 

3. Механизмът се прилага за срока на действие на Програмата за намаляване на дела на 

преждивременно напусналите Гимназията и се актуализира при необходимост и 

при нормативни промени. 


