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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНАСТИ  

И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ПА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ 

ГРУПИ 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

В гимназията учат 144 ученици дневна форма на обучение от различни етноси. В 

институцията учат ученици с ниска мотивация за учебни постижения. В същото време 

поради настъпилите миграционни процеси и промяната на икономическите условия в 

областта в училището вече се обучават и ученици от малки населени места, които не 

владеят книжовния български език. Има и ученици, чиито родители работят в чужбина, 

като за тях се грижат роднини и съществува реален риск от ранно напускане на 

образователната система. Училището разполага с високо квалифициран педагогически 

персонал. 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА: 

В училището учат значителен брой ученици самоопределящи се от различни етноси. 

Увеличава се дяла на учениците, чийто майчин език не е български 

Нараства броя на учениците, пътуващи от селата. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 
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-Ученици, нуждаещи се от интегриране в училищната среда за формиране на подходящ 

социално-психологически климат и атмосфера на толерантност и разбирателство, 

-Ученици, слабо владеещи български език. 

-Новозаписани ученици, нуждаещи се от подпомагане при адаптирането в училищната 

среда. 

-Интегриране и адаптиране на учениците от етническите малцинства в училищната 

общност. 

-Създаване и поддържане на подкрепяща среда в училище за успешна образователна 

интеграция, 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

-Решаване на проблема с дефицита на знания и компетентности, бедния речников запас 

и недоброто владеене на български език. 

-Използване на допълнителни дейности, насърчаващи овладяването на книжовния 

български език за подобряване на постиженията в образователния процес. 

-Системно информиране на обществеността, чрез местните и електронни медии за 

изявите и успехите на учениците от училището. 

-Участия в мероприятия и дейности на община Разград и институциите работещи с 

деца. 

-Включване на родители и ученици в проекти извънучилищни дейности, подпомагащи 

образователната интеграция на учениците от етническите малцинства. 

- Осигуряване на допълнителни социални придобивки за намаляване на финансовата 

изолация. 
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