ИНИЦИАТИВА "ЗАЕДНО СМЕ ПО-ДОБРИ"
Период

Училище

20.7.2015 ОУ " Г. С. Раковски"

ОУ " Св. Св. Кирил и
22.7.2015 Методий"

ОУ " Антон
24.7.2015 Страшимиров"

Населено място

с. Търнак

с. Малорад

с. Бохот

Област

Враца

Враца

Плевен

Визитка

Дейност
В основна сграда - освежителни ремонтни дейности в
заседателна зала / мястото за провеждане на заседания и
В основното училището се
представителни изяви на Ученически парламент и
обучават 140 ученика от ромски произход. Учебният процес Родителски клуб/; боядисване на дюшеме в класните стаи на
протича в две отдалечени сгради, към които принадлежат
5, 6 и 7 клас. Във филиала - основно почистване на общи
големи по площ дворове. Традиционно през летните месеци помещения; боядисване на класните стаи на 1,2 и 3 клас;
се организират акции за косене на тревните площи,
циклене на паркет в 4 клас. В дейностите активно участие ще
оформяне на цветните алеи, премахване на изсъхнали
вземат родители и ученици, както и представители на
дървета
и
клони.
местната власт и читалище.
В училището се обучават около
200 ученика от първи до осми клас: българи и роми.
Успешно се реализира Програма за превенция на отпадане
на ученици, в резултат на което: педагогическия екип има
възможност да прилага знанията за работа в
мултиетническа среда, придобити от ежегодни
квалификационни курсове и обучителни семинари,
проведени от Център " Амалипе"; сформиран е Родителски
клуб, работещ по годишен план за дейност и оказващ пълна
подкрепа при проблемни ситуации или организиране на
инициативи за активизация за общността; няма движение на
ученици, а успеха от НВО на 4 и 7 клас е над средния за
В училището се обучават 110 ученика от първи до осми клас
страната.
от с. Бохот, с.Тодорово и с. Брестовица.
Училището е водещо в областта по успешно прилагане на
иновативни методи за работа в мултиетническа среда. От
няколко години има работещ Родителски клуб, ангажиран с
посредническа дейност между учители и общност за
разрешаване на конфликтни ситуации. Активно работи и
Ученическия парламент. През тази учебна година основни
акценти на неговата дейност бяха благотворителните акции
за набиране на средства, храна и дрехи на нуждаещи се
деца в риск; посещение в Дом за възрастни хора и
представяне на тематична музикално - литературна
програма за Коледа, за 8 март и др. празници.

освежителни ремонти на класните
стаи и коридори; окопаване на цветните алеи; окосяване на
тревните площи; боядисване на оградата.

Планираните дейности включват: оформяне на еко кът в
училищния двор; окосяване на тревните площи в училищния
двор; окопаване на цветните алеи; ремонтни дейности в
класните стаи.

27.7.2015 ОУ „Г.С. Раковски”

с. Голямо Ново

Търговище

ОУ " Св. Св. Кирил и
29.7.2015 Методий"

с. Малорад

СОУ „Св. Климент
30.7.2015 Охридски”

гр. Симеоновград Хасково

ОУ " Антон
31.7.2015 Страшимиров"

с. Бохот

Враца

Плевен

СОУ " Христо
4.8.2015 Смирненски"

гр. Койнаре

Плевен

СОУ " Христо
7.8.2015 Смирненски"

гр. Койнаре

Плевен

Училището се намира в област Търговище. В него се
обучават 90 % ученици от ромски произход (ромската група
„миллет”). Около 120 ученика в основна степен на
образование с любопитство опознават света около тях.
Учениците посещават редовно училище, свидетелство за
това е липсата на отпаднали ученици години на ред,
В училището се обучават около
200 ученика от първи до осми клас: българи и роми.
Успешно се реализира Програма за превенция на отпадане
на ученици, в резултат на което: педагогическия екип има
възможност да прилага знанията за работа в
мултиетническа среда, придобити от ежегодни
квалификационни курсове и обучителни семинари,
проведени от Център " Амалипе"; сформиран е Родителски
клуб,
работещсепообучават
годишен443
план
за дейност
и оказващ пълна
В училището
ученика.
От учебната
2014/2015 учебна година в училището се въвежда СИП
„Фолклор на етносите – ромски фолклор”с една паралелка
от 15 ученика. Интересът към изучаването на СИП ФЕРФ и у
родителите и у учениците е много голям и догодина се
предвижда паралелките да бъдат увеличени с още няколко.
Училището има активен родителски клуб и училищен
парламент. Родителският клуб е част от разширеният екип
по партньорството на ЦМЕДТ „Амалипе” по проект „Всеки
ученик
може да
отличник”
и взима
решения
заедно
с клас
В
училището
се еобучават
110
ученика
от първи
до осми
от с. Бохот, с.Тодорово и с. Брестовица.
Училището е водещо в областта по успешно прилагане на
иновативни методи за работа в мултиетническа среда. От
няколко години има работещ Родителски клуб, ангажиран с
В училището се обучават 300 ученика от І до ХІІ клас:
българи и роми.
В резултат на успешно приложената Програма за
превенция на отпадане на ученици в СОУ "Христо
Смирненски" безпричинните отсъствия са сведени до
минимум;
няма
ученици;
педагогическия
екип е
В
училището
сеотпаднали
обучават 300
ученика
от І до ХІІ клас:
българи и роми.
В резултат на успешно приложената Програма за
превенция на отпадане на ученици в СОУ "Христо
Смирненски" безпричинните отсъствия са сведени до

пребоядисване на оградата на училищния двор и почистване
от растителността около нея

освежителни ремонти на класните
стаи и коридори; окопаване на цветните алеи; окосяване на
тревните площи; боядисване на оградата.

боядисване и обновяване на физкултурен салон
Планираните дейности включват: оформяне на еко кът в
училищния двор; окосяване на тревните площи в училищния
двор; окопаване на цветните алеи; ремонтни дейности в
класните стаи.
Планираните дейности включват:
окосяване на тревните площи в училищния двор; оформяне
на цветни алеи пред централния вход на училището;
ремонтни дейности и обновяване на експонатите в Стая на
етносите.
Планираните
дейности включват:
окосяване на тревните площи в училищния двор; оформяне
на цветни алеи пред централния вход на училището;
ремонтни дейности и обновяване на експонатите в Стая на
етносите.

15.8.2015 НУ „М. Кузманов“

гр. Пещера

Пазарджик

24.8.2015 СОУ "Христо Ботев"

гр. Кочериново

Кюстендил

24.8.2015 ОУ „Любен Каравелов“

с. Трудовец

София

СОУ „Св. Климент
Охридски”
24.8.2015 Професионална
Гимназия по
лека промишленост,
екология и химични
технологии (ПГЛПЕХТ)
24.8.2015 Професионална
Гимназия по
лека промишленост,
екология и химични
25.8.2015 технологии (ПГЛПЕХТ)

гр. Симеоновград Хасково

гр. Ямбол

Ямбол

гр. Ямбол

Ямбол

29.8.2015 ОУ "Христо Боте"

с. Каспичан

Шумен

СОУ “Цанко Бакалов
30.8.2015 Церковски”

с. Никола Козлево Шумен

31.8.2015 ОУ „Христо Ботев“

с. Гълъбник

Перник

ОУ „Св. Св. Кирил и
31.8.2015 Методий“

с. Априлово

София-област

Училището се намира в ромския квартал „Луковица”. Около
400 ученика в начална степен на образование с
любопитство опознават света около тях. Учениците
посещават редовно училище, свидетелство за това е
липсата на отпаднали
на ред,около
успешно
Училището
е средищноученици
и в негогодини
се обучават
300 се
ученика. Сградата е модерна и приветлива. Учениците имат
добър успех и участват в редица училищни и общински
изяви (училищни тържества, ученически парламент,
общински
изяви и други).
Част
от учениците
в ОУ „Васил Левски“ – с. Видраре са от
ромски произход, но в следствие на професионалната
работата на учителите се постигат много добри
образователни и интеграционни резултати. Училището е
прекрасен
пример
за осигуряване
на допълнително
В
училището
се обучават
443 ученика.
От учебната
2014/2015 учебна година в училището се въвежда СИП
„Фолклор на етносите – ромски фолклор”с една паралелка
от 15 ученика. Интересът към изучаването на СИП ФЕРФ и у
родителите
у учениците
е много
голям
догодина
В
училищетои се
обучават 214
ученици
отигр.
Ямбол исе
прилежащите към община „Тунджа” 13 села. Етническият
състав на учениците е смесен, но с преобладаващо
присъствие на роми. Училището е национален победител в
конкурс
на МОН
за училище
В
училището
се обучават
214освободено
ученици отот
гр.стереотипи
Ямбол и по
прилежащите към община „Тунджа” 13 села. Етническият
състав на учениците е смесен, но с преобладаващо
присъствие на роми. Училището е национален победител в
конкурс на МОН
за училище
от стереотипи
по
Училището
се намира
на 2 кмосвободено
от град Каспичан.
В него се
обучават 153 ученика, като 99% от тях са от ромски
произход в целодневна организация на обучение.
Училището е пример за привличане на родители и ученици в
активния училищен
живот.
В него
са разкрити
няколко
Училището
се намира
в област
Шумен
и разполага
съсгрупи
съвременна база, като 3 компютърни кабинета,
новопостроен физкултурен салон със съблекални и бани,
кабинет по химия, две професионални работилници, които
позволяват
подготвянето
на кадри
за –шивашката
индустрия.
За
учениците
от СОУ „Христо
Ботев“
с. Гълъбник
училището е и дом, защото всички от тях са настанени в
дома, който е прилежащ към учебната сграда. Учителите
обогатяват възпитаниците си със знания и човешко
възпитание.
Едни от
най-¬интересните
занимания
За
някои училища
в България
може да се
каже, че за
учениците
посещават училището с искрена любов и интерес. За ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Априлово това е така!
Учениците са високо мотивирани, ученолюбиви и с добри
образователни постижения. Училището е образец за работа

освежителни ремонти в класните стаи и коридори, в което ще
бъдат ангажирани родителската общност и педагогическия
екип.

освежителни ремонти в училищната сграда.

Училището ще очаква подкрепа при изграждането на
мултимедиен кабинет в училището

боядисване и обновяване на физкултурен салон

почистване и окосяне на зелените площи и тревата в
училищният си двор.

почистване и окосяне на зелените площи и тревата в
училищният си двор.

почистване на училищния двор, боядисване на коридора в
училищната сграда

почистване на училищния двор, боядисване на коридора в
училищната сграда

монтаж на пейки пред общежитието и озеленяване

почистване на училищния двор, боядисване на коридора в
училищната сграда

ОУ „Св. Св. Кирил и
1.9.2015 Методий”

гр. Сеново

Русе

В общинското училище се обучават 150 ученика от І до VІІІ
клас. 66 % от тях са от различни малцинства. Млад и
амбициозен педагогически колектив, ангажиран не само в
учебно – възпитателния процес, но и с извънкласните
дейности на учениците. Водещо в реализирането на

почистване на училищния двор, боядисване на коридора в
училищната сграда

