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ПЛАН  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА 

РАБОТА  В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА  
 

№ ДЕЙНОСТ УЧАСТН

ИЦИ 

СРОКО

ВЕ 

НАЧИН 

НА 

ИЗПЪЛНЕ

НИЕ 

ОЧАКВАН

И 

РЕЗУЛТА

ТИ 

ОТГОВОРН

ИЦИ 

1 Включване 

на  

педагогическ

ите 

специалисти 

в 

квалификаци

онни форми 

за работа в 

мултикултур

на 

образователн

а среда 

Учителите м. май-

2021 -  

м.септем

ври 2022 

година 

Провеждане 

на обучения 

по проекта 

Придобити 

знания, 

умения и 

компетентн

ости за 

работа в 

мултикулту

рна 

образовател

на среда 

Директор и 

експерти от 

ИНДИ-

РОМА 

2 Обучение  на 

образователе

н медиатор 

Родител на 

ученици от 

училището 

М. 

септемвр

и 2021 

година 

 Приобщава

не на 

родителите 

към 

образовател

ния процес 

и подкрепа 

за  по-

ефективнот

о 

сътрудниче

ство с 

педагогичес

ките 

Директор 
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 2 

специалист

и  

3  Осигуряване 

на 

разнообразн

и форми на 

допълнителн

а подкрепа за 

децата от 

уязвимите 

групи за 

изравняване 

на 

стартовите 

им позиции 

при 

постъпване в 

образователн

ата система.  

Учителите 

и 

учениците 

м. май-

2021 - 

м.септем

ври 2022 

година 

Провеждане 

на 

допълнител

ни учебни 

часове 

Успешно 

интегриран

и деца и 

ученици в 

мултикулту

рна 

образовател

на среда. 

 

Директор и 

учителите 

4  Създаване 

на условия за 

успешна 

адаптация на 

деца от 

уязвими 

групи и 

пълноценнот

о им 

включване в 

образователн

ия процес. 

 

Учителите 

и 

учениците 

м. май-

2021 - 

м.септем

ври 2022 

година 

Провеждане 

на 

допълнител

ни учебни 

часове 

Успешно 

интегриран

и деца и 

ученици в 

мултикулту

рна 

образовател

на среда 

Директор и 

учителите 

5 Повишаване 

на степента 

на училищна 

готовност на 

деца от 

уязвими 

групи за 

осигуряване 

на равен 

старт в 

училище. 

Учителите 

и 

учениците 

м. май-

2021 - 

м.септем

ври 2022 

година 

Провеждане 

на 

допълнител

ни учебни 

часове 

Успешно 

интегриран

и деца и 

ученици в 

мултикулту

рна 

образовател

на среда 

Директор и 

учителите 

6 Дейности за  

организиране  

на  

алтернативн

Учители и 

родители 

м. май-

2021 - 

м.септем

ври 2022 

Организира

не на 

училищни 

тържества и 

Приобщава

не на 

родителите 

към 

Директор и 

учителите 



   
 

 3 

и  форми  на  

взаимодейст

вие  на 

образователн

и  

институции  

с  

родителската  

общност за  

привличане  

и  

ангажиране в 

процеса  на  

обхващане, 

задържане и  

реинтеграция 

на  деца  и  

ученици  от 

етническите 

малцинства в 

системата на 

предучилищ

ното и 

училищното 

образование. 

 

година състезания образовател

ния процес 

и подкрепа 

за  по-

ефективнот

о 

сътрудниче

ство с 

педагогичес

ките 

специалист

и 

7 Преодоляван

е на 

затруднения 

на деца с 

обучителни 

проблеми в 

подготовката 

за училище 

чрез 

осигуряване 

на 

специализир

ана помощ 

от 

педагогическ

и специалист 

в 

обучението, 

общуването 

с 

връстниците, 

справянето с 

Учителите 

и 

учениците 

м. май-

2021 - 

м.септем

ври 2022 

година 

Допълнител

ни учебни 

часове 

 Успешно 

интегриран

и деца и 

ученици в 

мултикулту

рна 

образовател

на среда. 

 

Директор и 

учителите 



   
 

 4 

емоционални 

и други 

проблеми. 

8 Създаване на 

условия за 

успешна 

адаптация на 

деца от 

уязвими 

групи и 

пълноценнот

о им 

включване в 

образователн

ия процес.  

Учителите 

и 

учениците 

м. май-

2021 - 

м.септем

ври 2022 

година 

Допълнител

ни учебни 

часове 

Успешно 

интегриран

и деца и 

ученици в 

мултикулту

рна 

образовател

на среда 

Директор и 

учителите 

9  Осигуряване 

на обща и 

допълнителн

а подкрепа за 

личностно 

развитие. 

 

Учителите 

и 

учениците 

м. май-

2021 - 

м.септем

ври 2022 

година 

Допълнител

ни учебни 

часове 

Успешно 

интегриран

и деца и 

ученици в 

мултикулту

рна 

образовател

на среда 

Директор и 

учителите 

1

0 

Организиран

е на цикъл от 

тържества по 

повод 

календарни и 

други 

празници 

като: Коледа, 

Гергьовден,  

Великден,  

Денят на 

толерантност

та 16 

ноември  

Учители, 

ученици и 

родители 

м. май-

2021 - 

м.септем

ври 2022 

година 

Училищни 

тържества 

Успешно 

интегриран

и деца и 

ученици в 

мултикулту

рна 

образовател

на среда 

Директор и 

учителите 

Съставили плана: Сребрина Цветкова – експерт социолог  - СФ „Инди Рома 97“ 

                              Николай Близнаков – експерт юрист -       СФ „Инди Рома 97“ 

                                        Стефан Ангелов – директор на   ОУ „Стефан Захариев“ Пазарджик 
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