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І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
Основно училище „Св. Климент Охридски” с Рударци е училище с 90 -годишна
традиция, в което през настоящата учебна година се обучават 57 ученици от І до VІІ
клас. В училището има много малко деца с различен етнос. Не се определят като
различни и нито персонала, нито учениците и техните родители ги определят като
такива, защото живеят в населеното място при добри/много добри условия, добре са
обгрижвани от родителите си, редовно посещават училище, показват добри резултати.
Институцията е единствена в нселеното място и разполага с добра материална
база.
Проблеми, свързани с конкретната ситуация:
1. Демографски срив.
2. Икономическа криза.
3. Безработица.
4. Отчуждаване на родителите от ценности, свързани с образованието.
5. Преждевременно отпадане на деца от задължително училищно образование.
6. Намаляване на броя на учениците.
7. Други.
ІІ. ЦЕЛИ
Целта на програмата е създаването на ефективен механизъм за намаляване на броя
на безпричинните отсъствия и отпадането от училище, за повишаване на успеха,
активизаране на участието на родителите в училищния живот и в училищните
структури на управление.
Приоритет: Идентифициране на причините за непосещение и отпадане от
училище предимно с превантивна цел
1. Задълбочен анализ на причините за ранно напускане на училище
2. Изграждане на умения за живот у децата и младите хора чрез изпълняване на
тяхното право и задължение – посещение на училище
3. Социална подкрепа на децата и семействата чрез включването им в живота
на училището (празници, тържества, училище за родители)
 Подобряване на училищната среда и стимулиране на интеграцията в
местната общност на деца от различните етноси;
 Развитие на творческите заложби на учениците;
 Обогатяване на материално-техническата база за извънурочна работа.
ПОДЦЕЛИ
1. Включване на учениците от малцинствените етнически групи в учебния
процес.

2. Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците в
училище.
3. Намаляване броя на неизвинените отсъствия.
4. Повишаване успеха на учениците.
5. Подготовка на учителите от училището за работа в мултиетническа и
мултикултурна среда:


Работа с методи за неформално структурирано образование и
създаване на методология за преподаватели в мултикултурана среда;



Пивличане на родителите като активни участници в социокултурното
мултиетническо общуване в училището и извън него.

ІІІ. ЦЕЛЕВА ГРУПА /създава се при необходимост от прилагането й/
В целевата група при необходимост могат да бъдат включени нуждаещите се
ученици, техните родители и учителите, които ще работят с тях.
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Настоящият Програма е приета на Педагогическия съветс протокол № 11/
10.09.2019 г. и е утвърдена със Заповед № РД 12 – 434/11.09.2019 г. на директора на
училището и е в сила до отменянето й по реда на нейното издаване.

