
Център “Амалипе”

Програма за намаляване на 

отпадането на ромските деца 

от училище 

“ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ  ОТЛИЧНИК”

Какво се случи през учебната 2016/2017 г



Нашата мисия: да превърнем училището в място за всяко дете

Нашият подход: споделянето на ценности и култури води до знание за другите и 
формиране на умението да живеем заедно и да се чувстваме пълноценни

Нашите принципи:
1. ВСEКИ УЧЕНИК МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЛИЧНИК! Всеки ученик е добър в нещо. Това може да е

област, заложена в учебните програми или да остава извън тях.
2. ПОСТАВЯНЕ НА ВИСОКИ ОЧАКВАНИЯ: Всеки човек се стреми да постигне това, което се

очаква от него.
3. УЧИЛИЩЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ: да бъде припознато от

цялата местна общност; всички да виждат практическата полза от училището.
4. УЧИЛИЩЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩА СИСТЕМА





Обхват на Програмата 2016/ 2017

Към момента в мрежата участват 273 училища:
• 223 са пълноправни
• 50 – асоциирани
• 61 са новоприсъединилите се училища през тази учебна 

година.
• повишаването на интереса от страна на Професионалните 

гимназии
• Все повече интерес към програмата проявяват училища, 

които не са с преобладаващ процент ромски ученици

• 190 Основни училища (19 обединени училища); 
• 45 Средни училища; 
• 15 Начални училища; 
• 21 Професионални гимназии/ 1 Профилирана гимназия и 
• 1 Помощно училище

Пълноправни и асоциирани училища в 
края на учебната 2016/2017 г.

ЮЗ ЮИ СЗ СЦ
Търговище, 

Шумен, Разград
Варна, Силистра, 

Русе
ЮЦ

Пълноправни 37 32 35 31 35 24 29
Асоциирани 10 5 9 1 4 14 7
ОБЩО 47 37 44 32 39 38 36



Обхват на Програмата

Брой ученици общо ромски
% ромски ученици в 
Програмата

2011/2012 37348 24045 64,38

2012/2013 37735 21338 56,55

2013/2014 36547 22031 60,28

2014/2015 36377 23205 63,79

2015/2016 36090 22589 62.59

2016/2017 41972 27250 64.92



Механизъм за работа по 

намаляване на отпадането

1. Изготвяне на училищна програма за намаляване на отпадането 
2. Идентифициране в началото на годината на учениците, застрашени 

от отпадане (списъкът се актуализира периодично)
3. Изготвяне на индивидуален профил на учениците, застрашени от 

отпадане и план за работа, съвместно с:
• Членове на педагогическия екип/ класен ръководител
• Педагогически съветник (ако има)
• Родителски клуб
• Училищен парламент

4. Периодични срещи (ежемесечни или по-чести) за проследяване на 
изпълнението на плана за работа с всеки ученик и постигнатите 
резултати/ актуализиране на плана

5. Използване на отделните елементи на Програмата за преодоляване 
на риска; включване на местната общественост и други институции



Фолклор на етносите – ромски фолклор

• 323 групи
• 4984 ученици
• 3878 роми

Брой отсъствия средно по
• 6.61 неизвинени / 22 извинени отсъствия
Отпаднали ученици от участващите в 
групите по РФ – 0.54 %



Родителски клубове 

• 197 училища от пълноправните участници в Програмата 
(88%)

• Среден състав – между 5 и 10 родители
• Общият брой на членове на РК е 1724, от които 1194 

роми (67%)
• 363 родителски лектори
• 5500 участника

Ученици наставници

• 114 от училищата има ученици 
наставници 

• 824 ученици – наставници
• 628 – роми (76.21%) 
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включени в програмата
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Разпределение на отпадналите ученици по 
училища
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БЛАГОДАРИМ ВИ, 

ЧЕ СМЕ ЗАЕДНО 

В ТАЗИ КАУЗА! 

Теодора Крумова

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ 

“АМАЛИПЕ”, В. ТЪРНОВО

Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/600 224

e-mail: t_krumova@amalipe.com, www.amalipe.com
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