
 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ:  

МАРИЕЛА ГОРАНОВА 

Директор СУ „Иван Вазов“ - 

Мездра 

Заповед № РД-923 /14.09.2021г. 
 

 

 

 

ПЛАН 
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021-2025 г. 

 

 
І. ЦЕЛИ: 

 

1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата от етническите 

малцинства. 

2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците и превръщане на 

етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и 

сътрудничество в общата образователна среда. 

3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците от етническите 

малцинства и поддържане на подходящ социално-психологически климат в училището. 

4. Превенция срещу ранното отпадане от училище. 

5. Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.  

6.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. 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 – общоучилищно, покласово и съвместно с читалищата в селата 

за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства; 

3. Да се включат родителите в дейностите по интеграция на децата.  

4. Подобряване на вътрешната и външната среда в училището с цел създаване на 

благоприятни условия за развитие на децата. 
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III. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Повишаване качеството на образованието на учениците от етническите малцинства. 

Задържане и повишаване на посещаемостта на ромските деца в училище. 

Срок: м. Септември 

Отг.: Ръководството и преподавателите 

 

2. Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане деца от етническите малцинства за 

предотвратяване отпадането им от училище и подобряване на учебните постижения. 

 

Срок: м. Септември 

Отг.: Ръководството и преподавателите 

 

3. Включване на децата от малцинствата в организираните дейности по интереси в ЦОУД и 

в групи за занимания по интереси и допълнителна работа по предмети. 

Срок: м. Септември 

Отг.: Учители в група и кл. ръководители 

 

4. Включване в ЦОУД на ученици от етническите малцинства, с цел интегрирането им в 

ученическата общност. 

Срок: м. Септември  

Отг.: учители ЦОУД 
 

5. Отбелязване на Европейският ден на езиците в училище 

Срок: м. Септември 

Отг.: Ученически 

парламент и 

учителите по чужди езици 

 

6. Привличане на родителите на децата и учениците от етническите малцинства за участие в 

Училищното настоятелство. 

Срок: м. Септември 

Отг. : Председателят на УП и ръководството 

 

7. В час на класа да се проведе дискусия на тема, свързана с толерантността и добрите 

взаимоотношения между учениците от различните етноси. 

Срок: м. Ноември 

 Отг. Кл. р-ли І-ХІІ кл 

 

8. Запознаване с фолклорни песни на етническите малцинства в часовете по музика. 

Срок: м. Февруари 

Отг.: Учител по музика 

 

9. Запознаване в часовете по из. изкуство с народните носии на етническите малцинства. 

Рисуване на елементи от тях. 

Срок: м. Март 

Отг. учител по из.изкуство 

 

10. В часовете по Родинознание учениците от начален етап да се запознаят с празниците 

и обичаите на етническите малцинства. 

Срок: м. Май 

Отг.: кл. 

ръководители 

 
 

 



11. Осъществяване на периодичен контакт с родители на ученици с цел контрол и 

ползотворна работа. 

 

Срок: през цялата учебна година 

Отг.: Ръководството и преподавателите 

 

12. Постоянно наблюдение: за редовното присъствие на учениците в училище, за успеха и 

дисциплината им. Разговори с учениците, индивидуални срещи със семействата на учениците 

 

Срок: през цялата учебна година 

Отг.: Ръководството и учителите 
 

 

13. Осигуряване за обедното хранене на учениците, обхванати в целодневна организация на 

учебния процес 

Срок: през цялата учебна година 

      Отг.: Ръководството 

 

        Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 

№17.14.09.2021г Планът се актуализира на всеки 5 години и при настъпили промени в 

нормативните актове в системата на образованието или ако Педагогическият съвет прецени, 

че спецификата на образователния процес налага това. 

 


