ОБЩИНА КИРКОВО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ПРОГРАМА
за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства в община Кирково
2011 – 2013 год.

Редица изследвания проведени чрез представителни и сондажни социологически проучвания, наблюдения на
специализирани граждански организации, както и експертни оценки на МОН сочат, че в българското образование
се очертават редица общи за всички етнически общности и специфични за всяка от тях проблеми, затрудняващи
качественото образование, равноправната интеграция и развиването на културната идентичност на децата и
учениците.
Настоящата програма е разработена в изпълнение на Националната стратегията за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства и на основата на специфичните проблеми на етническите
общности в община Кирково.
І. ОБЩИ ДАННИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО
Населението на община Кирково е 45 357 души, от които 23 499 души са постоянно живеещите на
територията й . Територията на общината е с площ 594 кв. км. и се състои от общински център, 73 села и 126
махали, отделени в 46 кметства. На територията й живеят представители на различни етнически общности. Найвисок е процентът на турската етническа общност – 51,8 % и българска етническа общност – 42,36 %. Ромите са
най-малобройната етническа група – 5 %. Разнообразният етнически състав на населението не провокира
създаването на конфликти в общината.
На територията на общината през учебната 2010/2011 година функционират 9 училища, от които 3 СОУ, 1
Професионална гимназия и 5 основни училища. Броят на детските градини е 18. В училищата и детските градини се
обучават и възпитават деца от различните етнически групи, като делът на ромските деца е най-голям в СОУ
“Н.Й.Вапцаров” с.Бенковски, ОУ “Хр. Смирненски” с.Фотиново, СОУ “ Хр. Ботев” с.Чорбаджийско, ЦДГ „Мики
Маус” с. Бенковски, ЦДГ „Слънце” с.Фотиново и ЦДГ „Слънце” с. Чорбаджийско.
ІІ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ
1. За децата и учениците от ромската етническа общност
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 Ниският стандарт на живот като фактор за нередовното посещаване на детска градина и училище и
увеличаване броя на отпадналите ученици.
 Затруднена адаптация на децата от ромски произход в детската градина и началното училище.
 Прояви на дискриминация в отделни случаи в детската градина и училище.
 Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на
българския език.
 Липса на групи, обхващащи ромските деца в СИП по майчин език, както и липса на учители по ромски
език и познаващи ромската култура, липса на учебници и учебни помагала по ромски език.
 Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми.
2. За децата и учениците от турската етническа общност
 Трудно усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на български език.
 Недостиг на осъвременени учебници по майчин език.
 Затруднена адаптация на децата от турския етнос в детски градини и училища, в който преобладават деца
от български произход.
ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
 Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици от различните
етнически общности и ефективната им интеграция.
 Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от малцинствените групи и и формиране на
подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства за реализацията на дейностите
заложени в програмата.
 Съхраняване и развиване на културната идентичност на различните етнически общности.
 Създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между подрастващите от
различните етноси.
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ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Дейностите по програмата са ориентирани в следните направления:
1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите общности;
2. Подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование и създаване на
подкрепяща и привлекателна среда в тях. Подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните
детски градини и училища;
3. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие
на подрастващите и за създаване на атмосфера на взаимоуважение, толерантност и разбирателство и
формиране на подходящ социално-психологически климат.

Направление
1. Осигуряване на равен
достъп до качествено
образование на децата и
учениците от етническите
общности

Дейности

Срок

Отговорни
институции

1. Създаване и поддържане на картотека на
необхванатите, отпадналите и застрашени от
отпадане ученици. Картотеката да съдържа
адресни данни, причини за непосещаване на
училище, предприети мерки от съответните
институции и лица, препоръки за бъдеща
работа с всяко от тези деца.
2. Създаване на адекватни механизми за
работа с гореизброените категории ученици.

Постоянен

Училища, отдел
“ОКЗСДСТ”, ,
отдел Закрила на
детето”, МК за
БППМН, ИДПС

30.ХІ.2011 г.

3. Формиране на групи за ограмотяване и
наваксване (ученици до 16 годишна възраст,

Периодично
през

Училища, отдел
“ОКЗСДСТ”,
отдел Закрила на
детето”, МК за
БППМН, ИДПС,
НПО
Училища, отдел
“ОКЗСДСТ”,

Финансиране

В рамките на
бюджета

Чрез проекти и
програми
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2. Подпомагане на
средищните училища за
гарантиране на качествено
образование и създаване на
подкрепяща и
привлекателна среда в тях.
Подобряване на учебната и
възпитателна среда в
приемните детски градини
и училища.

пропуснали един или повече класове) в СОУ
с.Бенковски и ОУ с.Фотиново.
4. Учредяване на ежегодна награда за отличен
успех на ученици от ромската етническа
група.
5. Повишаване на квалификацията на
учителите. Оказване на помощ и осигуряване
на методически ръководства за учителите в
подготвителни групи и начален етап на
образование, работещи с деца, невладеещи
български език.
1. Подпомагане на деца и ученици от социално
слаби семейства (с дрехи и пособия).

учебната
година
24.05.2011г.
24.05.2012г.
24.05.2013г.
В началото
на учебната
година
(ежегодно)

2. Обогатяване на оборудването в
компютърните кабинети според специфичните
потребности на училището, интернет в
средищните училища.
3. Изграждане на привлекателен училищен
двор, изграждане на спортни площадки в
средищните училища и обогатяване и
поддържане на дворните пространства в
приемните детски градини.
4. Обогатяване на материалната база във
физкултурните зали и салони.

Постоянен

5. Въвеждане и развиване на целодневни
форми на обучение

2011-2013 г.

6. Подготовка на помощник на учителя

2011 – 2013

Постоянен

Постоянен

2011 - 2013
година

училищни
настоятелства
Община Кирково

В рамките на
бюджета

Отдел
“ОКЗСДСТ”,
училища,
училищни
настоятелства

Бюджет, програми
на МОМН, проекти,
спонсори

Община,
училищни
настоятелства,
Д “Социално
подпомагане”
Община,
училищни
настоятелства,
училища
Община,
училища, детски
градини,
настоятелства

В рамките на
бюджета, чрез
програми, проекти,
спонсори

Община,
училищни
настоятелства
Училища и
училищни
настоятелства
Училища , детски

В рамките на
бюджета, проекти и
програми на МОМН
В рамките на
бюджета, проекти,
програми на МОМН
Общински бюджет,
проекти
Проекти и програми
на МОМН
Програми на
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3. Превръщане на
културното многообразие в
източник и фактор за
взаимно опознаване и
духовно развитие на
подрастващите и за
създаване на атмосфера на
взаимоуважение,
толерантност и
разбирателство и
формиране на подходящ
социално-психологически
климат

(образователен медиатор) и повишаване на
квалификацията на учители за работа в
мултикултурна среда
1. Разширяване дейността на съществуващите
групи за турски фолклор в училищата и
създаване на групи за ромски фолклор.
2. Провеждане на годишен общински етно
фестивал с участието на деца и ученици.
3. Създаване на клубове по интереси в
училищата и детските градини.

4. Организиране на състезания, викторини,
конкурси и др. едновременно по майчин и
български език на теми, включващи въпроси
свързани с фолклора, празнично-обредна
система и др. на различните етнически
общности.
5. Включване в училищните настоятелства, в
родителските активи и в провеждането на
общоучилищни мероприятия на родители от
различните малцинствени групи.
6. Организиране на спортно-туристически
мероприятия с групи, включващи деца и
ученици от различните етнически общности.

год.

градини,
училищни
настоятелства
2011 – 2013 Отдел
година
“ОКЗСДСТ”,
училища и
детски градини,
НПО
2011 - 2013г. Отдел
“ОКЗСДСТ”,
училища и
детски градини
2011 - 2013г. отдел
“ОКЗСДСТ”,
училища, детски
градини,
училищни
настоятелства
2011 – 2013 Отдел
год.
“ОКЗСДСТ”,
детски градини,
училищни
ръководства
Ежегодно

МОМН и проекти
В рамките на
бюджета, програми
и проекти
В рамките на
бюджета, спонсори,
програми и проекти
В рамките на
бюджета, спонсори,
програми и проекти

В рамките на
бюджета, програми,
проекти

Училища, детски
градини

2011 - 2013г. Училища, детски
година
градини и отдел
“ОКЗСДСТ”

В рамките на
бюджета, спонсори,
програми на МОМН
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