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ПЛАН
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
УЧЕБНА 2022-2023 Г.
Планът е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 9/14.09.2022 г.
Настоящият план за образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства е израз не готовност за изготвяне и прилагане на интеграционни политики
в училището.
Изготвен е в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални
документи, в изпълнение на политиката за гарантиране на равни възможности на
българските граждани.
Училищният план се базира на:
● Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства
● Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество /2010-2020/
● Национална стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/
● Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на oбразованието.
● Национална стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /20212030/
І. ЦЕЛИ:
1. Обхващане и задържане на всички ученици от ромски произход в
образователната система;
2. Осигуряване на качествено образование в мултикултурна среда;
3. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и
учениците от етническите малцинства.
4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците с различни
етнокултурни маркери чрез утвърждаване на интеркултурно образование с цел взаимно
опознаване, уважение и сътрудничество в общата образователна среда.
5. Превенция срещу ранното отпадане от училище.

6. Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците от етническите
малцинства и поддържане на подходящ социално-психологически климат в училището.
7. Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е
майчин.
8. Извършване на дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната
идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в
интеграционна мултикултурна среда.
ІI. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Училището да се включи в действията по изпълнение на националния, регионалния
и общински план за интеграция на учениците от малцинствените групи.
2. Да се работи на ниво клас и училище, за образователна интеграция на учениците
от етническите малцинства;
3. Включване на родителите в дейностите по интеграция на децата.
4. Групова работа във всички класове за толерантност и приемане на различията, с
цел създаване на благоприятни условия за развитие на децата от етническите
малцинства.
III. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане деца от етническите
малцинства за предотвратяване отпадането им от училище и подобряване на учебните
постижения.
Срок:учебна 2022/2023 г.
Отг.: преподавателите
2. Повишаване качеството на образованието на учениците от етническите малцинства.
Задържане и повишаване на посещаемостта на децата от етническите малцинства в
училище.
Срок:учебна 2022/2023 г.
Отг.: преподавателите
3. Да се провежда допълнителна индивидуална и групова работа за по-добра
мотивация за учебен труд на учениците от етническите малцинства и подготовката им за
прием в средните учебни заведения.
Срок: учебна 2022/2023г.
Отг.: преподавателите
4. Да се включат децата от малцинствата в организираните клубни форми и дейности
по интереси в групите за ЦОУД.
Срок:учебна 2022/2023 г.
Отг.: кл. ръководители
5. Включване в групите за ЦОУД на ученици от етническите малцинства, с цел
интегрирането им в ученическата общност.
Срок: м.септември 2022г.
Отг.: кл. ръководители
6.Привличане на родителите на децата и учениците от етническите малцинства за
сътрудничество и участие в живота на училището.
Срок: м.октомври 2022г.

Отг.: кл. ръководители
7.Провеждане на дискусия в час на класа на тема, свързана с толерантността и добрите
взаимоотношения между учениците от различните етноси.
Срок: м. януари 2023г.
Отг. пед.съветник
8. Запознаване с фолклорни песни на етническите малцинства в часовете по музика.
Срок: м. януари 2023 г.
Отг.: кл. ръководители,
преподавателят по музика
9. Осъществяване на периодичен контакт с родители на ученици с цел контрол и
ползотворна работа.
Срок: учебна 2022/2023 г.
Отг.: кл. ръководители
10. Запознаване на учениците от начален етап с празниците и обичаите на етническите
малцинства в часовете на класа.
Срок: м. април 2023 г.
Отг.: кл. ръководители
11. Оказване на взаимна помощ и подкрепа на дейността от отдел “Закрила на детето”
към Дирекция ”Социално подпомагане“ в процеса на интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства.
Срок: учебна 2022/2023 г.
Отг.: кл. ръководители
14.09.2022 г.
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