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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА 

 НА  

на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик 

ул. „Дванадесета” № 1  
 

№ Дейност Участници Срок Начин на 

изпълнение 

Отговорници 

1.  Повишаване на 

степента на училищна 

готовност на деца от 

уязвими групи за 

осигуряване на равен 

старт в училище 

учител в ПГ 

деца в ПГ 

образователен 

медиатор 

2020-

2021г. 

учебна 

година 

Участие в АСПО 

Допълнителна 

работа по 

български език 

Провеждане на 

родителски срещи  

Директор 

Учител в ПГ 

Образователен 

медиатор 

2.  Създаване на условия 

за успешна адаптация 

на деца от уязвими 

групи и пълноценното 

им включване в 

образователния процес. 

 

Директор 

учител в ПГ 

деца в ПГ 

счетоводител 

2020-

2021г. 

учебна 

година 

Създаване на 

подходяща 

образователна 

среда чрез 

закупуване на 

дидактически 

материали, 

консумативи. 

Запознаване с 

ПДУ. 

Директор 

Учител в ПГ 

счетоводител 

3.  Превенция на 

неглижиране, насилие и 

други рискове в ранна 

детска възраст. 

Директор 

учител в ПГ 

деца 

родители 

психолог 

2020-

2021г. 

учебна 

година 

Родителска среща. 

Запознаване с 

Етичен кодекс на 

училищната 

общност. 

Директор 

Психолог 

Учител в ПГ 

4 Индивидуална оценка  

на деца, за които има 

индикации, че са със 

специални 

образователни 

потребности, с цел 

осигуряване на 

допълнителна 

подкрепа. 

Директор 

учител в ПГ 

учители по 

предмети 

деца 

родители 

психолог 

ресурсен 

учител 

постоянен Заповед за 

създаване на ЕПЛР 

Заседания на 

ЕПЛР. 

 

Директор 

Психолог 

Учител в ПГ 

Ресурсен 

учител 

Учители по 

предмети 

5 Включване на 

учениците в риск от 

отпадане в специфични 

Директор 

Класни 

ръководители 

постоянен Заседания на 

Педагогически 

съвет. 

Директор 

Педагогически 

специалисти 
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училищни дейности. Заседания на 

методически 

обединения по 

етапи. 

6 Осигуряване на 

необходимите 

специалисти за 

изпълнение на 

програмата. 

Директор 

Педагогически 

специалисти 

2020-

2021г. 

учебна 

година 

Изготвяне на 

Програма за работа 

в мултикултурна 

среда. 

Обучение на 

педагогическите 

специалисти и 

образователния 

медиатор. 

Директор 

Педагогически 

специалисти 

Обучителна 

организация 

7 Проучване на климата в 

класа и на груповите 

взаимоотношения. 

Подпомагане на 

учениците при 

решаване на конфликти 

и създаване на 

отношения, основани 

на толерантност, 

емпатия, 

сътрудничество, 

екипност 

Учители по 

предмети 

Психолог 

Деца/ученици 

постоянен Анкетна карта 

Събеседване с 

класа 

 

Директор 

Класни 

ръководители 

психолог 

8 Разпространение на 

добри практики за 

запазване и 

популяризиране на 

културните традиции на 

етническите общности 

чрез съвременни 

технологии 

Педагогически 

специалисти 

Деца/ученици 

постоянен Провеждане на 

положителна 

практика  по 

учебен предмет 

Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

9 Включване на 

родителите в различни 

съвместни дейности с 

цел установяване на 

добър диалог и 

отношения на доверие 

между ученици, 

родители и учители. 

Директор 

Педагогически 

специалисти 

Родители 

Деца/ученици 

 

Всеки 

месец 

Отправяне на 

покана към 

родители. 

Разговор по 

телефон, 

месинджър, 

соц.мрежи и 

обсъждане на 

реалната 

реализация и 

възможности за 

това. 

Участие на 

родители и 

деца/ученици в 

Директор 

Педагогически 

специалисти 
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организираното 

събитие в 

училище. 

10 Индивидуална работа с 

родители/ настойници 

на застрашени от 

отпадане деца/ученици. 

Директор 

Класни 

ръководители 

Родители 

психолог 

 Провеждане на 

индивидуални 

срещи с родители. 

Провеждане на 

срещи с 

децата/учениците, 

които са 

застрашени от 

отпадане. 

Директор 

Класни 

ръководители 

психолог 

 

 

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

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

                                   Славка Апостолова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 

  Проект BG05M2OP001-3.017-0015-С-01 ,,Повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини”. 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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