
 

 
Основната цел на СУ „Свети Свети Кирил и Методий“  гр. Средец е постигане 

на пълноценно и равноправно интегриране на ромските ученици в училище, 

посредством ограничаване и преодоляване на идентифицираните проблеми, чрез 

прилагането на ефективна училищна програма. 

 

Проблемите, които идентифицираме са: 

1. Ниският социален статус на ромите в общината. 

2. Ниска степен на информираност на ромското население. 

3. Затруднена адаптация на децата от ромски произход в началното училище. 

4. Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал, поради 

недостатъчно владеене на българския език. 

5. Бедността като фактор за нередовното посещаване и прогресиращо увеличаване 

броя на отпадналите ученици. 

6. Слаба ангажираност на родителската общност към образователно-възпитателния 

процес. 

 

Механизми за преодоляването на проблемите: 

 Чрез идентифициране на децата и учениците от етническите малцинства на 

територията на общината; 

 Разкриване  на групи за ЦДО в съответствие на изискванията за осигуряване на 

качествено образование и компенсиране на пропуските в обучението. 

 Допълване на длъжностните характеристики на педагогическите специалисти и 

регламентиране в тях на компетентности, необходими за процеса на интеграция. 

 

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от етническите 

малцинства. 

 Създаване на картотека на неприбраните и отпадналите ученици; 

 Разработване и провеждане на политика за работа с родителите на отпадналите 

ученици и на застрашените такива; 

 Създаване на информационен регистър на учениците, отпадащи от училище; 
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 Организиране на извънкласни форми за привличане и адаптиране към учебния 

процес на отпадналите и необхванати ученици от ЕМ чрез проекти по различни 

програми; 

 Извънучилищни дейности: организиране и участие в мултикултурни школи за 

деца и родители, конкурси на интеркултурна тематика, фестивали за етнокултурни 

традиции и фолклор,спортнотуристически дейности. 

 

Добри практики: 

-Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците; 

- Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с 

безпричинните отсъствия; 

- Реализиране на дейности в партньорство с други структури, родители, 

неправителствени организации – подкрепяща среда; 

-Обучение на педагогически екипи да идентифицират и решават социалните, 

образователните, поведенческите други проблеми, които поставят децата в риск да 

отпаднат от училище; 

- Разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми и 

подкрепи за мотивиране и задържане на децата, осигуряване на консултиране, 

съветване, професионално ориентиране, активно въвличане и работа със семейството; 

- Създаване на условия за опознаване и разбирателство между различните етнически 

групи и мотивиране на семействата за безпроблемно интегриране на учениците. 
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