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Настоящата програма е изготвена в съответствие със:
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Наредба за приобщаващото образование;
• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
• Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 -  2020 г.);
• Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 -  2020 г.).

Процесът на интеграция чрез образование дава възможност на учениците от различни 
етнически групи да получат необходимата подготовка, гарантираща им пълноценно участие и 
реализация във всички сфери на живота в условията на пазарна икономика. Осигуряването на 
качествено и достъпно образование е задача на всички училища. Те трябва да се ангажират със 
създаването на съвременни условия за опознаване, преодоляване на предразсъдъците и 
разбирателство между различните етнически групи. Отпадането на ученици от училище е не само 
социален, но и педагогически проблем. Причините за това са комплексни. Корените на това 
явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, от друга -  в мотивацията на 
учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда. На 
национално ниво се отчита, че поради посочените по-горе причини и липса на интерес или слаби 
постижения в учебните занятия, една част от учениците допускат неизвинени отсъствия. Имат 
лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно общуване в училище, както и 
голям брой слаби оценки, което неминуемо ги поставя в групата на застрашени от отпадане.

ПРОБЛЕМИ

1. Нисък социален статус и образователен ценз в семейството.
2. Трудности при усвояването на учебното съдържание и комуникацията в училище поради 

недостатъчното владеене на български език.
3. Липса на заинтересованост и мотивация на родителите относно образование на децата им.
4. Нередовно посещение на учебните занятия и непълноценно участие в учебно - 

възпитателния процес.
5. Недостатъчно координиран подход при различните институции.
6. Недостатъчно средства за подновяване на материалната база с цел предоставяне на по

добри условия за обучение на учениците.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
•>

1. Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултиетническа 
среда.

Срок: 30.06.2019г.
Отговорник: Директор

2. Приобщаване на родителите към образователния процес и засилена работа с тези, които не 
подкрепят образованието на децата си (индивидуални срещи, посещения по домовете).

Срок: 30.06.2019г.
Отговорник: Класните ръководители

3. Преодоляване на пропуските в учебния материал чрез консултации и допълнителни 
индивидуални занимания (консултации по предмети, обща подкрепа).

Срок: 30.06.2019г
Отговорник: Преподаватели по предмети



4. Подпомагане на социално слабите деца и ученици е учебници, учебни помагала, пособия и 
осигуряване на средства за транспорт

Срок: първи срок/втори срок 
Отговорник: Директор, класни ръководители

5. Включване на учениците от етническите малцинства в извънкласни и 
извънучилищни форми на обучение (състезания, конкурси, ревюта и др.).

Срок: 30.06.2019г 
Отговорник: Класни ръководители

6. Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства 
и превръщането на културното многообразие във фактор за взаимно опознаване, уважение 
и толерантност (празници, тържества, проекти).

Срок: 30.06.2019г 
Отговорник: Класни ръководители

7. Реализиране на съвместни дейности с родителите (празници, тържества, проекти).
Срок: 15.09.2018г. - 30.06.2019г

Отговорник: Класни ръководители

8. Съвместна работа с фирми партньори с цел успешна реализация на пазара на труда.
Срок: 30.06.2019г

Отговорник: Директора


