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Превенция на ранното отпадане и

задържане на ромските деца в училище и

повишаване на тяхната успеваемост



• Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот;

• Ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с
превенция на отпадането на деца от училище и работа със застрашени
от отпадане ученици;

• Повишаване на капацитета и самоорганизацията на родителската
общност;

• Развиване на положително отношение на децата към ученето и
редовно посещение на училище и повишаване успеваемостта на
учениците;

• Насърчава децата към продължаване на образованието след 7 или 8
клас и подпомага за професионалното ориентиране на учениците за
успешна кариера в бъдеще;

• Поддържа постоянна връзка с педагогическия екип на училището и
дава идеи за организиране на извънкласни дейности и различни
мероприятия в училище и населеното място.



• Дискусии на тема: „Кои деца са застрашени от отпадане“

• Работни срещи за осъществяване на ефективен диалог между училището и

семействата на застрашените от отпадане ученици чрез членове на

родителския клуб.

• Дискусия на тема: „Ранни бракове в ромска общност и ромски групи“

• Провеждане на анкета за впечатленията и удовлетвореността на родителите

от материалната база, учебния процес, отношенията и живота в училище .

• Родителска среща – Представяне и обсъждане на резултатите от анкетата.

• Навременно информиране на родителите за допуснати неизвинени

отсъствия от децата им



• Дискусия на тема: „Защо е необходимо да си добре образован“

• Провеждане на работна среща с родители и учители преподаващи различни
учебни предмети с цел успешно завършване на учебната година.

• Празнично отбелязване на Банго Василий – ромската нова година.

• Родителска среща – обсъждат се възникнали проблеми и как родителите
биха могли да помогнат за преодоляването им;

• Включване на родители във традиционната Историческа възстановка по
случай 3 МАРТ – Националния празник на България - изготвят костюми,
декори и др.

• Дискусия на тема: „Защо е необходимо да участваш активно в училището,
където учи твоето дете“



• Родителска среща   с учители ,  родители  и ученици с цел намаляване 
агресията и преодоляване на конфликти.

• Включване на родители в традиционния приказен карнавал – изготвят плакати, 
маски и костюми на децата   

• Празнично отбелязване на 8 април – Международен ден на ромите.

• Празнично отбелязване на Гергьовден 

• Провеждане на работна среща с родители и учители преподаващи различни 
учебни предмети с цел успешно завършване на учебната година

• Активното участие на родителите в дейности, организирани от училището –
отворени врати, открити уроци, празници, тържества, спортни събития



II. ЗАДАЧИ 

• Да осигурява активното участие на родителите в дейности, организирани 
от училището – отворени врати, открити уроци, празници, тържества, 
спортни събития и др.;

• Да допринася за популяризиране на училищната политика за толерантност;

• Да работи в сътрудничество с учители, специалисти, институции по 
превенция на отпадането на ученици от училище;

• Да организира събития в общностите, които имат за цел популяризиране 
на училището като институция;

• Да организира и реализира дискусии ;

• Да организира обсъждане на възникнали проблеми и как родителите биха 
могли да помогнат за преодоляването им;

• Да търси възможности, от които училището може да се възползва и как 
родителите ще бъдат включвани в инициативи;

• Да провежда на анкета за впечатленията и удовлетвореността на 
родителите от материалната база, учебния процес, отношенията и живота в 
училище

• Да организира събития в общността;



• Родителски срещи

• Работни срещи

• Дискусии 

• Анкети 















Между – семейство-учител и

училище, могат да постигнат

само ако се проявява

толерантност по отношение на

различията в разбирането за

приоритетите в развитието на

детето.



Консултации с родители във

връзка с намаляване на

отпадането на учениците от

училище.

Фокусиране на работата върху :

• УЧЕНИЦИ привличане и 

задържане;

• УЧИТЕЛИ партньори;

• РОДИТЕЛИ мотивиране.



Бяха организирани поредица от беседи, срещи и дискусии.















• С родителите бяха разгледани ползите от образованието на техните
деца под формата на дискусии и практическо решаване на казуси.
Присъстваха и учители от училището, които споделиха своя опит
от работата им с учениците и участваха в дискусията по темата.
На родителите бяха посочени примери на успели хора от техния
етност, което да послужи като стимул да образоват децата си.

• Искрено се надяваме с проведените дискусии с родителите да
постигнем поне малка промяна на стереотипите и осмисляне на
нуждата от образование на децата им. Тази промяна очакваме да
повиши отговорността на родителите към учебната дейност на
децата им - редовно да посещават училище, да не отсъстват
безпричинно, да се интересуват редовно от техните постижения и
проблеми в училище. Да станат съпричастни към училищния
живот и проявят желание децата им да продължат образованието
си в гимназиален етап.



• Много повече са от възпитаниците ни завършват основно и
продължават в двете направления на средно образование в
нашето училище;

• Повиши се активността и съзнателното и отговорно
отношение към целия учебен процес от страна на ученици и
родители;

• Часовете по "Фолклор на етносите - Ромски фолклор“ се
превърнаха в мост между училището и родителите;

• Липсва напрежение и агресия между различните етноси.


