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През учебната 2019/2020 г. в училището се обучават и възпитаваха 95 ученици от пет съседни села. 

Пътуващите ученици са 86, а учениците, представители на ромската общност са 69%. В ОУ ”Отец 

Паисий” работят четири  ПИГ  с 103 ученици,обхванати в целодневно обучение.  

 ПИГ-и са с обхват на всички ученици в целодневна организация на учебния процес.  

     Педогогическият екип наброява 14 висококвалифицирани учители , които всеотдайно и с големи 

амбиции работят с учениците.  

     В годините след 09.09.1944 г., ромите от района, които се самоопределят като миллет все още  живеят 

в отделна махала и не  се приобщават към обществения живот на селото. Не работят, а многолюдните им 

семейства се издържат само от семейни помощи и кампанийна работа в селското стопанство. С много труд 

педагогическата колегия успява да задържи  ромските деца в училище.  

     В училището, в началото на учебната 2015/2016  се обучават и възпитават 58 ученици от ромски 

произход.                                                 

 



 

 

    ОУ „Отец Паисий” с. Добротица е училище с европейска ориентация и съвременен стил на 

преподаване. Осигурява качествена подготовка на учениците, която е гарант за бъдеща успешна 

реализация, има утвърдени традиции в Гражданското образование,с  които се отличава  от другите 

училища и често е давано за пример от Община Ситово при провеждане на различни прояви и 

мероприятия. Прилага съвременни педагогически практики за превръщане на училището в желана 

територия за ученика 

   С помощта на собствени средства  и по донорски европейски програми и проекти се решиха голям 

брой от  проблемите на материално-техническата база и сега училището разполага с модерна 

училищна сграда и вътрешно обзавеждане на класни стаи и кабинети, много добре оборудван 

ученически стол и прекрасен училищен двор с места за отдих и три спортни площадки.  

  

 

 

 Педагозите  ще работим  в  

сътрудничество с ЦМЕДТ „Амалипе” гр. В.Търново, откъдето ще получаваме ценна методическа и 

практическа подготовка за нашата дейност, както и за работа на проекти, свързани с интеграцията на 

децата от ромски етнос в образователната система.  

Работим по проект „Всеки ученик е отличник” съвмесно с ЦМЕДТ „Амалипе” гр. Велино Търново” 

и финансиран от Фондация „Америка за България”. В този проект училището е работило и  като 

базово и  като пилотно . На 15 септември 2016 г-30.06.2018 г.. започна работата по проекта. Много добре 

си партнираме и с БЧК-представителство-град Силистра 

.  

 Наред  с добрите намерения и успехи в ОУ „Отец Паисий“”с.Добротица 

са идентифицирани следните проблеми: 

1.  Задоволителна  степен на овладени знания и формирани умения  по учебните дисциплини от 

учениците ,констатирани  при  НВО   в края на 2018/2019  учебна година в ІV и VІІ клас 

 2. Нередовното посещаване на учебните занятия  от учениците 

 3. Липсата на мотивация у някои ученици и неглижиране на проблема от страна на родителите.    

 

 

 



ДЕЙНОСТИ 

1.Приет тригодишен план –програма за действие на ОУ”Отец Паисий”с.Добротица 2019-2021г. 

Целева група: учениците от етническите малцинства 

Срок за актуализация: 09.09.2019 г. 

Отговорник: екип от учители от начален и прогимназиален етап  

Очакван резултат:Институционализиране на плана за действие 

 

2.Актуализиране на базата данни за броя на учениците от ромски произход  за учебните години. 

Целева група: учениците, подлежащи на задължително обучение 

Срок: 17.09.2019г., 2020г., 2021г. 

Отговорник: Директор, класни ръководители 

Очакван резултат: Обхващане на всички ученици, подлежащи на задължително обучение 

 

3.Участие по  Проекти на център „Амалипе“ 

Целева група :ученици,учители и родители  

Срок: 2019-2021г. 

Отговорник: Ръководителят на проекта; Координатор Росица Никова 

Очакван резултат: Ефективност в УВП 

    - Промяна на нагласите на родителите и самите ромски деца, формиране на осъзната ангажираност към учебно-

възпитателния процес 

     -Придобиване на умения на всички учители и възпитатели за работа в мултикултурна среда и прилагане на добре 

работещи образователни програми 

    - Създаване на още по-добри условия за социална и пълноценна интеграция на учениците в училище;  

   - Участия в дейностите по проекта на всички ученици и учители с цел изграждане на една по-позитивна училищна 

среда 

 

 4.Сътрудничество с отдел „Закрила на детето”-община Ситово, БЧК- представителство гр. Силистра, НПО и 

земеделски кооперации 

Целева група: застрашени от отпадане ученици 

Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители, Директор 

Очакван резултат:Ограничаване броя на безпричинно отсъстващи ученици 

 

5.Подпомагане на ученици от социално-слаби семейства/дрехи,ученически пособия и хранителни продукти / 

Целева група: социално-слаби ученици 

Срок: постоянен 

                      ПЛАН    ЗА    ДЕЙСТВИЕ 

 

І .  ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО: 

Главна цел 

- Образователна интеграция на децата от етническите малцинства 

  Основни цели: 

-  Интеркултурно образование , насочено както към учениците-билингви, в частност и деца от ромската 

общност.Основната цел е да формира взаимно познание, толерантност и приятелство сред всички 

ученици 

-  Обучение  на учителите в областта на педагогиката, ориентирана към нуждите на децата-

недискриминиращо образование, мултикултурно образование  

- Ефективни начини за привличане на повече  родители и общността в учебния процес. 

-Учебното заведение има натрупан богат опит от спечелени проекти и ще продължи да кандидаства пред 

донорски програми за нови проектни дейности. 

-Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за  взаимно опознаване и духовно 

развитие на подрастващите  и за създаване на атмосфера на взаимно уважение ,толерантност и 

разбирателство и формиране на  подходящ социално-психологически климат. 

 

- Включване и продължаване в предстоящите учебни години на теми, подчинени на учебното 

съдържание по СИП ”Фолклор на етносите”    Преподавателите, които ще водят учебния процес имат 

добри познания за етническите обичаи и традиции.  



Отговорник: Педагогическа колегия 

Очаквани резултати:Подпомогнати  голям процент социално слаби деца 

 

6.Извънкласни и извънучилищни дейности/участия в спортния и културен календар на община Ситово 

Целева група: ученици от различните етноси 

Срок: постоянен 

Отговорник:учители  

Очакван резултат:Възпитание във взаимно уважение към постиженията на другите. 

 

7.Провеждане на годишни традиционни концерти и участия във фестивали на регионално и национално ниво, 

обвързани с приети програми за гражданско образование. 

Целева група: ученици от ромски и български етнос 

Срок: постоянен 

Отговорник: екип учители 

Очакван резултат: взаимното опознаване на културното многообразие, откриване на таланти 

8.Провеждане Ден на толерантността/равните възможности/ 

Целева група: ученици от ОУ 

Срок: м. ноември 

Отговорник: учители и ученически активи 

Очакван резултат: взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите  и за създаване на атмосфера на 

взаимно уважение, толерантност и разбирателство и формиране на  подходящ социално-психологически климат 

 

9.Откриване и стимулиране на талантливи деца в дадена предметна област 

Целева група: талантливи деца 

Срок: постоянен 

Отговорник: педагогическа колегия и родителски активи 

Очаквани резултати: по-висока степен на образование сред учениците от етносите 

 

10. Провеждане на  обучения  на учители в областта на педагогиката, ориентирана към нуждите на децата-

недискриминиращо образование, мултикултурно образование, подпомагани от Център „АМАЛИПЕ” и тръста 

„Америка за България”  

Целева група: учители 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директорът на училището 

Очакван  резултат:Повишаване на практическите знания и умения на учителите 

за работа в мултикултурна среда 

 

11.Организиране на работни срещи и обучения между  пилотни и базови училища. 

Целева група:  родителски активи и учители 

Срок: постоянен   

Отговорник: Директори на учебни заведения 

Очакван резултат: Информиране на обществеността, устойчивост на проектни дейности 

 

12.Отразяване на дейностите по програмата в регионалните медии 

Целева група: учители и ученици 

Срок: постоянен 

Отговорник:Директорът на училището 

Очакван резултат:Информиране на обществеността 

 

13. Координация и тясно сътрудничество с ръководството на „АМАЛИПЕ”, регионалния представител за 

Североизточна България към център „АМАЛИПЕ” и проф. Мария Баева от СУ. 

Целева група: педагогическа колегия 

Срок: постоянен 

Отговорник: Ръководството на ОУ 

Очакван резултат: Повишаване ефективността на планирани дейности. 

 

 

Програмата е приета на заседание на ПС на г.с протокол № 16/ 09 .09.2019 година 

 
 


