
1 
 

         
 

    СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
      2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

       www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 

ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА  

(2020 -2025 г.) 

Учебна 2020/2021 година 

 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg


2 
 

 

Стратегически 

цели 
Дейности Отговорни 

институции 
 
 

Срок за 
изпълнение   

 
 

1. Пълноценна 

социализация 

на децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства 

1.1.Провеждане на информационни 

кампании сред родители и общественост 

за разясняване на взаимните ползи от 

образователната интеграция на децата 

от етническите малцинства – в региони 

със смесено по етнически признак 

население. 

 

РУО; Училище, 

Община Дупница; 

 

През учебната 

2020/2021 г и при 

необходимост 

1.2. Специализирана работа с 

родителите  за по-голяма 

заинтересованост към ОВП. 

 

Училище  През учебната 

2020/2021 г 

1.3. Работа с родителските общности за 

преодоляване на негативни стереотипи 

и дискриминационни нагласи спрямо 

различните етноси. 

 

Училище; НПО През учебната 

2020/2021 г 

1.4. Провеждане на информационни 

кампании за привличане на млади хора с 

висше образование от етническите 

малцинства като учители и доброволци 

за работа с деца в риск от отпадане или 

отпаднали от образователната система. 

 

Училище; ВУЗ; НПО През учебната 

2020/2021 г 

1.5. Реализиране на общинско равнище 

на планове за поетапна десегрегация, 

основани върху анализ на 

образователните потребности и 

обществените нагласи, осигурени с 

целево финансиране и обвързани с 

конкретни срокове и отговорни 

институции. 

 

Училища в  

община Дупница 
През учебната 

2020/2021 г 

1.6. Включване в общинските планове за 

интеграция на етническите малцинства 

на мерки, насочени към 

предотвратяване на вторичната 

сегрегация, според спецификата на 

населеното място. 

 

Училища в  

община Дупница  
През учебната 

2020/2021 г 

2. Гарантиране 

на 

равен достъп 

до качествено 

образование 
за децата и 

учениците от 

етническите 
малцинства  
 
 
 
 
 
 

2.1. Назначаване на „помощник на 

учителя“ и  на  „помощник-

възпитатели“,   където  има 

необходимост от допълнителни 

образователно-възпитателни  дейности с  

деца и ученици от етническите 

малцинства 

 

 

 

Директора на 
училището  

 

 

 

 

 

 

 

Според 

потребностите на  

училището 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Функциониране на разработения  

механизъм за максимален обхват на 

децата, подлежащи на задължително 

предучилищно обучение и училищно 

РУО; Училище; 

Община Дупница 

 

През учебната 

2020/2021 г 
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образование. 

 

 

2.3. Осигуряване на разнообразни 

форми на допълнителна подкрепа за 

децата от етническите малцинства. 

 

Училище  През учебната 

2020/2021 г 

2.4.  Осигуряване при необходимост на 

допълнително обучение по български 

език за деца и ученици от етническите 

малцинства. 

 

Училище; 

Община Дупница; 

НПО 

През учебната 

2020/2021 г  

2.5.  Осигуряване на допълнителна 

квалификация на педагогическите 

специалисти за работа в мултикултурна 

образователна среда, включително за 

преподаване на български език на деца, 

за които той не е майчин. 

 

Училище; НПО; 

Община Дупница 

 

През учебната 

2020/2021 г 

2.6. Осъществяване на извънкласна 

работа, занимания по интереси и на 

организиран отдих и спорт в 

мултикултурна образователна среда, 

съчетана с традициите на отделните 

етнически групи. 

 

Училище; НПО; 

Община Дупница 

 

 

 

 

 

През учебната 

2020/2021 г 

2.7. Функциониране на изградената 

информационна система за 

проследяване на децата в риск.  

 

МОН;РУО;Училище 
 
 
 

През учебната 

2020/2021 г 

2.8. Допълнителна работа с ученици от 

етническите малцинства, застрашени от 

отпадане и/или преждевременно 

напускане на училище. 

 

Училище; 

Община Дупница; 

НПО 

През учебната 

2020/2021 г 

 2.9.  Подкрепа на учениците от 

уязвимите етнически общности за 

продължаване на образованието им и 

след задължителната училищна възраст. 

 

Училище; 

Община Дупница; 

НПО 

През учебната 

2020/2021 г 

2.10. Мотивиране на учениците от 

уязвимите етнически малцинства в 

гимназиалната степен за продължаване 

на образование във висшите училища. 

 

Училище; 

Община Дупница; 

НПО 

През учебната 

2020/2021 г 

3.Утвърждаване 
на 
интеркултурното 
образование 
като неотменна 
част от процеса 
на модернизация 
на българската 
образователна 
система 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Подкрепа на разнообразни 

съвместни изяви на деца от различни 

етнически общности за съхраняване и 

развиване на общите и специфичните 

традиции по места. 

 

Училище; 

Община Дупница; 

Читалища 

През учебната 

2020/2021 г 

3.2. Включване на проблематиката на 

интеркултурното образование с цел 

усвояване на знания за културното 

разнообразие и придобиването на 

умения за работа в мултикултурна 

среда. 

 

Училище,  

учителите по съответните 

предмети 

През учебната 

2020/2021 г 

3.3. Обогатяване на учебното 

съдържание с елементи от историята и 

културата на етническите малцинства с 

Училище,  

учителите по съответните 

предмети, кл. 

През учебната 

2020/2021 г 
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Планът е приет на заседание на ПС, проведено на 04.09.2020 г. (Протокол № 11) и е 

утвърден със заповед на директора 

 на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница № 1849/08.09.2020 г.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

акцент върху техните културни 

постижения и върху приноса 

им към общонационалната култура и 

развитието на обществото. 

 

ръководители 

3.4. Включване на децата и учениците в 

общата интеграционна образователна 

политика чрез подходящи форми на 

интеркултурно образование. 

 

Училище; 

Община Дупница; 

Читалища 

През учебната 

2020/2021 г 

4. Съхраняване и 
развиване на 
културната 
идентичност на 
децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Разработване/включване на 

празничен календар с изяви на ученици 

от различните етноси в плана за 

дейността на училището за съответната 

учебна година. 

 

Училище,  

учителите по съответните 

предмети, кл. 

ръководители 

През учебната 

2020/2021 г 

4.2.  Разпространение на добри практики 

за запазване и популяризиране на 

културните традиции на етническите 

общности чрез съвременни технологии. 

 

Училище,  

учителите по съответните 

предмети, кл. 

ръководители 

През учебната 

2020/2021 г 

4.3. Прилагане на разнообразни 

практики, насочени към съхраняване и 

развиване на културната идентичност на 

децата и учениците от етническите 

малцинства. 

Училище,  

учителите по съответните 

предмети, кл. 

ръководители; НПО 

През учебната 

2020/2021 г 


