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І. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на учениците с 

различна етническа принадлежност. 

2. Съхраняване и развитие на културната идентичност на тези ученици. 

3. Създаване на предпоставки за успешната им социализация.  

4. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно 

опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване атмосфера на взаимно 

уважение, толерантност и разбирателство. 

5. Формиране на подходящ социално психологически климат, които да благоприятства 

за реализация на националната стратегия. 

ІІ. ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО: 

Приобщаване на учениците с различна етническа принадлежност към живота на 

училището. 

ІІІ.  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ   

 Стратегическа цел 1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено 

образование на децата и учениците от етническите малцинства 

 
№ 

по 

ред 

 

Д Е Й Н О С Т И 

 

ОЧАКВАНИ  

РЕЗУЛТАТИ 

 

ИЗПЪЛНЯВА 

 

КОНТРОЛ 

 

СРОК 

1 2 3 4 5 6 

1. Организиране на 

срещи с родители на 

деца с различна 

етническа 

принадлежност с цел 

проучване нагласата за 

обучение училището 

Запознаване на родители и 

деца от различен 

етнически  произход с 

материалната база на 

училището и учителите. 

Комисия по 

прием за I 

клас 

Директор 30.04.2022 г. 

2. 

 

 

 

Срещи-разговори с 

родителите на ученици 

с  различна етническа 

принадлежност 

Съдействие за редовно 

посещение на учебните 

занятия от учениците с  

различна етническа 

принадлежност и 

обогатяване на формите на 

ангажираност на децата 

Класни  

ръководители 

Директор м. 10.2022 г. 

м. 03.2023 г. 

3. 

 

 

 

Включване на децата с  

различна етническа 

принадлежност в 

мероприятията, 

организирани в 

училището. 

Равнопоставеност на 

българи и деца с различна 

етническа принадлежност 

Класни 

ръководители 

Директор до м. 05.2023 г. 

 

Стратегическа цел 2. Съхраняване и развиване на културната  идентичност на децата 

и учениците от етническите малцинства 

 
№ 

по 

ред 

 

Д Е Й Н О С Т И 

 

ОЧАКВАНИ  

РЕЗУЛТАТИ 

 

ИЗПЪЛНЯВА 

 

КОНТРОЛ 

 

СРОК 

1. 

 

 

Организиране на седми-

ца „Различни, но равни“  

Популяризиране на 

празниците и обичаите на 

различните етноси сред 

учениците 

Ученици от 

различни 

етноси 

Учители в 

ГЦОУД 

м. 01.2023 г. 

2. Изложба  на тема: „Род, 

семейство и традиции“ 

Позитивно отношение на 

ученици, учители и 

родители към 

творчеството на 

учениците от различни 

етноси 

Ученици от 

училището 

Учители в 

ГЦОУД 

м. 03.2023 г. 
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3. Изложба от рисунки и 

предмети, изработени 

през годината от 

ученици от различни 

етноси 

Популяризиране и 

формиране на позитивно 

отношение към семейните 

и родови традиции на 

учениците от различни 

етноси 

Ученици от 

различни 

етноси 

Директор м. 05.2023 г. 

 

Стратегическа цел  3.  Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата 

и младите хора от етническите малцинства 

 
№ 

по 

ред 

 

Д Е Й Н О С Т И 

 

ОЧАКВАНИ  

РЕЗУЛТАТИ 

 

ИЗПЪЛНЯВА 

 

КОНТРОЛ 

 

СРОК 

1. 

 

 

Поддържане на 

картотека на 

непосещаващите 

учебните занятия 

ученици 

Установяване на конкрет-

ните причини за 

непосещението на 

училище от учениците с 

различен етнос 

Клосни  

ръководители 

Директор м. 05. 2023 г. 

2. 

 

 

Включване на 

учениците с различен 

етнос в празници и 

тържества 

Позитивно отношение на 

училищната общност към 

приобщаването на учени-

ците с различен етнос 

Учители, 

класни 

ръководители 

Директор м. 05. 2023 г. 

3. 

 

 

 

Активно включване на 

учениците с различен 

етнос в отборите по 

време на спортните 

празници и  състезания 

Намаляване на 

дистанцията „ученици с 

различен етнос – българи” 

сред учениците  

Класни 

ръководители 

Директор 28.10.2022 г. 

07.04.2023 г.  

Стратегическа цел 4. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за 

взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на 

взаимно уважение, толерантност и разбирателство 

№ 

по 

ред 

 

Д Е Й Н О С Т И 

 

ОЧАКВАНИ  

РЕЗУЛТАТИ 

 

ИЗПЪЛНЯВА 

 

КОНТРОЛ 

 

СРОК 

1. 

 

Недопускане на 

етническа 

дискриминация в 

класната стая 

Умение на учителите да се 

справят с етнически 

мотивирани конфликти в 

училище 

Класни  

Ръководители, 

учители 

Директор ежедневно 

Стратегическа цел 5.  Формиране на подходящ социално–психологически климат, 

който да благоприятства за реализация на националната стратегия 

№ 

по 

ред 

 

Д Е Й Н О С Т И 

 

ОЧАКВАНИ  

РЕЗУЛТАТИ 

 

ИЗПЪЛНЯВА 

 

КОНТРОЛ 

 

СРОК 

1. 

 

 

Създаване на групи 

от активни родители 

за подпомагане на 

културните изяви на 

децата  

Разширяване на 

възможностите за активна 

роля на родителите в 

цялостния живот на 

училището 

Класните  

ръководители 

Директор м. 11.2022 г. 

 


