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ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ
УЧИЛИЩЕ
2020-2021 учебна година
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Системно обхождане на домовете на всички ученици от
училищния екип за обхват и задържане на ученици в училище. Индивидуални
разговори с родителите за необходимостта от редовно посещение на учебните занятия
и придобиване на образование.
2.
Родителски срещи и беседи за необходимостта от образование и
вредата от ранните женитби на подрастващите. Работа с родителите във връзка с
особеностите на ромския етнос, специфични традиции и практики, за преодоляване и
превенция на свойственото за тях отпадане от училище.
3.
Изпращане на предупредителни писма до родителите, кметовете и
кметските наместници за направените от децата им безпричинни отсъствия, след
предварителна информация по телефона;
4.
Организиране на
дейности и тържества за изява на
възможностите и интересите на учениците с цел повишаване самооценката и
мотивацията на нашите ученици.
5.
Създава се подходящ микроклимат в отделните паралелки чрез
добри взаимоотношения -”Учител-ученик-родител”;
б.
Консултиране на учениците и техните родители.
7.
Консултиране с представители на МКБППМН към Община
Сливен, Местна комисия за борба с трафика на хора, ДПС при МВР-Сливен.
8.
Действащ Ученически съвет, активизиращ живота в гимназията на
принципите на демократичност, толерантност, отговорност и инициативност;
9.
Ангажиране свободното време на учениците чрез включването им
в извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия;
10.
Осигуряване на средства за транспорта на учениците до училище.
11.
Опазване здравето на децата и техните семейства в условията на
пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID 19.
12.
Осигуряване на училищен транспорт, за осъществяване на
ученическите практики.

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Работни екипи
1. Работа
учители

Дейност
с 1. Участие
в
обучения,
повишаващи
компетенциите за
мултикултурно
образование
и
обучение
2. Сформиране
на
група „“Фолклор на
етносите – Ромски
фолклор“
3. Създаване
на
училищен екип за
подкрепа
на
личностно развитие
4. Съставяне на планграфик за консултации
и за допълнителни
консултации по БЕЛ и
по учебни предмети.

5. Публикуване на
материали
по
дейностите с ромските
ученици в сайта на
училището
и
на
информационното
табло в гимназията.
6.
Дежурства
на
учители по график с
цел недопускане на
закъснения на ученици
за часове7.Библиотечноинформационно
обслужване
на
учениците

Очаквани
резултати
Повишаване на
професионалните
умения
на
учениците

Отговорник

Срок

Педагогически
специалисти

Целогодишно

Превенция
отпадането

Т. Павлова

10.2020

Приобщаващо
образование

Директор

09.2020

Повишаване
знанията
и
уменията
на
учениците. Поголяма
успеваемост на
ДЗИ и повече
ученици
завьршили
средно
об
азование

здуд

09.2020 г.

Кр.Георгиева,
Ст. Чиликова,
В. Петров,

целогодишно

на

Педагогически целогодишно
специалисти и
образователен
медиатор
П. Очкова

целогодишно

2. Работа с ученици

1. Актуализиране
на
уеб-базирана
електронна система
„Школо”
2.
Участие
на
Ученическия съвет при
обсъждане на вьпроси
засягащи училищния
живот и училищната
общност.
3. Организиране на
срещи с успели роми.
4.
Дейности
за
превенция на ранните
бракове
5. Организиране на
срещи между класовете
волейбол, футбол и
тенис на маса
6. Ден на отворените
врати
7. Празнуване на Нова
година
8.
Участие
в
Коледно тържество
„различни,
но
заедно”
9. Отбелязване на деня
на толерантността

3.Работа
родители

10. Отбелязване на
Международния ден на
ромите
08.04.
чрез
песни и танци
с 1. Запознаване
на
родителите
с
Програмата
за
учебната
2020/21
година
2. Възобновяване
на
дейността
на
родителския клуб
3. Награждаване
на
родители, участвали

Подобряване на инж.
Ст.
постиженията
Чиликова
чрез развиване на
умения
и
увереност.
Изграждане
на Кр. Георгиева
активна
гражданска
позиция.
Съхраняване
на
ромските
традиции
и
обичаи.
цмдт
Изграждане
личности,
здрав „Амалипе” и Р.
Перендибазова
дух и здраво тяло
Професионална
цмдт
ориентираност на „Амалипе” и
учениците.
Т. Павлова, Кр.
Съхраняване
Георгиева
ромските
цв. Цонков, Ст.
традиции
и
Стайков
обичаи Изява на
творческите
умения
на
Педагогически
учениците
Выпитаване
в специалисти
толерантност
и Педагогически
специалисти
уважение
Педагогически
„различни“
Развитие
на специалисти
творчески
заложби
и
таланти
К . Георгиева
Педагогически
специалисти

Изразена гражданка
позиция
на
родителите,
относно
интеркултурно
образование,
техните работи по
Програмата
„Овластяване
на
родителите.

Кл.р-ли,
Георгиева

целогодишно

09.2020 г.

Ежемесечно

Ежемесечно

Целогодишно

.03.2021 г.

.01. 2021 г.
.12.2020 г

16.11.2020 г.
04.2021г.

Кр. 09.2020 г.

ЗДУД

Целогодишно

Директор

Целогодишно

в училищния живот
4. Представяне
пред
родителите
на
дейности, тържества
за
изява
на
интересите
на
учениците
5. Кампании
родители:
организиране
срещи
презентации

с
на
и

Подобряване ролята
и ангажираност на
родителите
към
Директор
училищните
дейности.
Приобщаване
на
родителите
към
училищния живот
ЦМДТ
„Амалипе“

Целогодишно

ежемесечно

