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„План за развитие  на Стратегията за образователна интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства на СУ “СВ.СВ. Кирил И Методий“, гр. 

Карнобат за период 2021-2024 г.“ е разработен в рамките на изпълнение на 

проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за 

активно социално приобщаване!“, Договор No BG05M2OP001-3.017 -

0009-C01/14.12.2020г., финансиран по ОП НОИР 2014-2020, Дейност 1 

„Разработване и актуализиране на стратегии, планови и аналитични 

документи и др. на образователните институции-партньори за работа в 

мултикултурна среда“. 

Настоящият План е разработен в изпълнение на Стратегията за 

образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства / 

2015-2020г./  

В СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Карнобат се обучават и възпитават деца, 

чиито родители определят своята принадлежност към етнически общности 

и са носители на определен тип етнокултурни различия. Образователната 

интеграция в училището изисква защита правата на децата, недопускане на 

дискриминация и осигуряване на адекватни предпоставки за социална 

реализация. В СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Карнобат  не се допуска 

сегрегация и автосегрегация на децата от малцинствата, както и асимилация 

против тяхната воля и волята на техните родители. Насърчаваме и 

подпомагаме междуличностния обмен.  

1. Реализацията на интеграцията я постигаме чрез:  

- осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца;  

- утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 

процеса на образованието и възпитанието на децата;  

- създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от 

етническите малцинства; 

 - съхраняване на тяхната културна идентичност чрез празнуване на някой 

техни празници;  

- поощряване на взаимно уважение, разбирателство и сътрудничество 

между всички деца независимо от тяхната етническа принадлежност. През 



                               

Проект  „Позитивна мултикултурна образователна среда - среда за активно социално приобщаване!“, 

Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г., финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

последните години се наблюдава повишаване интерес на родителите от 

етническите малцинства, а записват децата си в детското заведение.  

2. Дейности, заложени в работата на СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. 

Карнобат за постигане на целите заложени в Националната Стратегия  

1. В СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Карнобат е разработен план за работа 

с родителите, в който е планирана работа с родителската общност, с цел по 

висока заинтерисованост към образователно-възпитателния процес.  

Срок: постоянен  

Отг. Учители  

 

2. Работи си с родителската общност за преодоляване на негативни 

стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.  

Срок: постоянен 

 Отг. Директор и учители в начален етап  

3. В училището е създаден механизъм за максимален обхват на децата 

подлежащи на задължително училищно обучение.  

Срок: постоянен  

Отг. Директор  

4. Опознаване на културите на етническите общности - честване на техни 

традиционни празници.  

Срок: постоянен  

Отг. Педагогически съветник  

5. Допълнителна работа с децата не владеещи добре български език.  

Срок: постоянен  

Отг. Учители в начален етап 

 6. Включване на родител от етническите малцинства в Обществения съвет 

на училището 

 7. Осигуряване на допълнителни обучения на учители за работа с деца от 

етнически малцинства.  
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Срок: постоянен  

Отг. Учители  

8. Изграждане на програма и регистър на деца в риск.  

Срок: постоянен  

Отг. Комисия с председател Педагогическия съветник 

 

Настоящият план е разработен за срок от четири години – 2020/2024год.  

Планът е отворен и може да се променя и допълва всяка учебна година.  


