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Лом, 2020 г. 



Средно училище „Димитър Маринов" се намира в град Лом, област Монтана, 

Северозападен планов регион. През учебната 2020/2021 година в училището ще се 

обучават около 30  ученици от друг произход. Нашите ученици са красиви. 

емоционални, общителни и много темпераментни. Те са искрени и откровени, изразяват 

открито своите чувства и преживявания. Това е много важно за нас. защото общуването 

ни сближава и ние ги възприемаме като свои деца. За тяхното образование и възпитание 

се грижи екип от  педагогически и  непедагогически персонал. Едно от нещата, които ни 

правят уникални като училище, е сплотеността на учителския екип. Много се гордеем, 

че имаме ученици, заели призови места в редица литературни конкурси и състезания. 

Непрекъснато стимулираме учениците да участват и в други конкурси, особено в 

областта на изящното и приложното изкуство, където също имаме наградени деца. 

Отличаваме се с много добра материална база, която създава условия за предоставяне на 

качествено образование на всички деца. Наш отличен партньор е Училищното 

настоятелство, Исторически музей — град Лом, Общинска галерия „Поломие“  и  НЧ  

„Постоянство  1856“ -  град  Лом.  Уникални  са  нашите   училищни концерти, които са 

лишени от стереотипи. В тях даваме изява на всички деца,  като основната ни цел е те да се 

забавляват и да се чувстват  щастливи, че имат  възможност  да  се представят пред своите 

родители, близки роднини, приятели и гражданство. 

 

Резултати: 

Към края на учебната 2020/2021 г.  СУ „ Димитър Маринов ” град Лом да е училище, в 

което успешно се интегрират ученици от различните етноси, което спомага за 

изграждането им като пълноценни граждани и за успешната им личностна, 

професионална и социална реализация. 

 
 

Стратегически цели: 
 
 

l . Гарантиране на равен достъп до качествено образование  за учениците от различните 

етноси. 

2. Утвърждаване на интеркултурното образование  като неотменна  част от процеса на 

образование в СУ „Димитър  Маринов” град Лом. 

3. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от различните 
етноси.



ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 
 

Дейност Очаквани резултати Отговорник Срок 

В изпълнение на Стратегическа цел № 1: 
 

Гарантиране на равен достъп до качествено образование за  учениците 
 

от различните етноси. 

Дейност 1. Естетизиране на Създадени приятни условия за Директор, 01.10.2020 г. 
вътрешната и външната 
училищна  среда,  включително 
с   елементи от   културата на 

обучение и труд на учениците. педагогически 
екип 

01.09.2021 г. 

различните етноси, живеещи в 
България. 

   

Дейност 2. Прилагане на Превенция на ранното отпадане Директор 16.09.2020 г.  

системата за ранно 
предупреждение   за риск от 

от училище. Арсенка 
Александрова 

14.09.2021 г. 

отпадане от училище.    
Дейност З. Организиране на 

различни форми за изучаване 
на културата и историята на 
различните етноси, чрез работа 
по образователни проекти и 

Взаимно опознаване на 
културите на етносите в 
училището. Установена 
междуетническа толерантност. 

Директор, 
педагогически 
екип, УН 

01.01.2020 г., 
 

14.09.2021 г. 

други.    

Дейност 4.   Организиране и 
провеждане на 
извънучилищни дейности 
с цел задоволяване 
интересите и потребностите 
на учениците 
— организиране на: конкурси, 
изложби, спортни състезания, 
тържества и др. 

Уплътняване на свободното 
време на учениците, развитие на 
техните таланти и способности. 

Директор, 
учители, УН. 

2020 — 2021 г. 

Дейност 5. Формиране на Допълнителна работа с ученици, 
застрашени от отпадане и/или 
преждевременно напускане на 

училище. 

Екип на проекта  15.09.2020 r. —
09.2021 г. 

групи за преодоляване на   
обучителните  затруднения 
на учениците по 
различни проекти и 
програми. 

  

   



Дейност 6. Привличане на 
родителите на децата и 
учениците от различните етноси 
за участие в училищните 
дейности. 

Разширено участие на 
родителите в училищния живот. 

Педагогически 
екип, Обществен 
съвет 

2020 г. — 
2021 г. 

Дейност 7. Създаване на 
групи от активни родители за 
подпомагане на културните 
изяви на децата. 

Засилена активност и интерес на 
родителите към учебния процес и 
повишена мотивация за 
продължаване на образованието 
на техните деца. 

Класни 
ръководители 

2020 —2021 
г. 

Дейност   8.    
 

Съвместна работа на общините 
и институциите  
от системата с представители 
на ромската общност. 
 

 

 
 
   Развитие на социалното 
посредничество 

 
 
 
Директор, УН 

 
 
 
През цялата 
учебна 
година 

Дейност 9. Кандидатстване 
пред международни  
и национални програми с  
цел осигуряване на  
финансова подкрепа  
за подобряване на качеството 
 на образование на учениците. 

Подобрен  достъп  до качествено 
образование за децата от 
различен етнос. 

Директор 2020 — 2021 г. 

Дейност  10. Усъвършенстване 
И осъвременяване на  учебния 
процес    чрез    прилагане     на 
интерактивни и 
нетрадиционни методи на 
преподаване и на 
иновационни педагогически 
технологии в класната стая. 

Подобрено качество на 
образованието, което получават 
децата в училището. 

Директор, 
учителите 

2020-2021a. 

В изпълнение на стратегическа цел №2: 

Утвърждаване на интеркултурното образование като  неотменна част от 
 

образователния процес в СУ „Димитър Маринов“ град Лом 

Дейност 11. Създаване на 
възможности за взаимно 
опознаване на културите на 
етническите общности, чрез 
участие в съвместни прояви — 
концерти, изложби, празници и 
други. 

 
 

Интеркултурното образование е 
неизменна част от 
образователния процес. 

Директор, 
учителите 

2020 —2021 
г. 



Дейност 12.  Разработване и 

прилагане на механизми за 
стимулиране на педагогическите 
специалисти за прилагане на 
успешни подходи за работа в 
мултикултурна образователна 
среда. 

Интеркултурното образование е 
неизменна част от 
образователния процес. 

Директор 2021 г. 

В изпълнение на Стратегическа цел № 3 

Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от различните 
етноси. 

Дейност 13. Включване в 
годишния план за дейността на 
училището на традиционен 
празничен календар с изяви на 
ученици от различните 
етнически групи 

Съхранена и развита културна 
идентичност на учениците от 
етническите малцинства. 

Директор, 
учители 

2020 —2021 
г. 

Дейност 14. Отбелязване на 
Международен ден на 
ромите. 

Съхранена и развита културна 
идентичност на учениците от 
ромски произход. 

Директор, 
учители 

Април 2021 г. 

Дейност 15. Отбелязване на 
Световен ден на културното 
разнообразие в името на 
диалога и развитието. 

Съхранена и развита културна 
идентичност на учениците от 
етническите малцинства. 
 

Директор, 
учители 

Май 2021 г. 
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