


• РУО
• Подкрепа на местната власт, диалог между етносите и приемственост.

• Родителите в мултикултурната среда
• Повишаване квалификацията на учителите

• Подобряване на материалната база
• Културна идентичност

• Изяви
• Отзиви



Регионално управление на образованието гр. Плевен, в лицето на 
госпожа Албена Тотева и всички експерти, за подкрепата и 

методическата помощ, която ни оказват ни помогна в 
адаптирането в засилващата се мултикултурна среда.



Местната власт, в лицето на кмета на Община Гулянци
Лъчезар Яков и Общинска администрация, оказват подкрепа да 

се справяме с трудностите и проблемите, които ни 
съпътстват и търсим път за тяхното разрешаване. 



ЦОИДУЕМ
Проект „Активният родител – гарант за успеха на всяко дете“

Чрез планираните иновативни форми на взаимодействие между родители от различен 
етнически произход се създава благоприятна среда, която способства успешна и 

ефективна образователна интеграция.
Чрез успешното им реализиране ще бъде осигурен равен достъп до качествено 

образование в мултикултурна образователна среда, както и повишаване обхвата и 
задържането на ромските деца в училище.

В рамките на проекта са създадени три групи „Академия за родители“, клуб 
„О.Т.П.Е.Ч.А.Т.Ъ.К.“, клуб „Р.О.Д.И.Т.Е.Л.“



• Обучение в модула - МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО –
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ

Благодарение на няколкото проведени обучения в този модул, 
приобщихме медиаторите, като неразделна част от колектива

и тяхната значимост, защото не бе достатъчно само 
работата на терен от тях за това, а представянето им сред 

колектива, като длъжност и значимост.



• ПРЕДИ
• СЛЕД

Проект „Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност за СУ „Христо
Смирненски“ гр.Гулянци”. Проекта е на стойност 1818851.12 лева и е финансиран от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ПРСР 2014 – 2020, 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” - стойност 1818851.12 лева



Но това беше само една визуална промяна, която също имаше позитивен ефект, но 
истински позитивната страна от ремонтната дейност дойде с обособяването на 

кабинети и осигуряването на необходимите ресурси за работа с децата, което
спомогна значително за засилване на интересите им в училищното образование, 

минимализиране на мултикултурнте различия с помощта на култура и спорт.



Съобразявайки се с регионалната и общинска стратегия за развитие, с нарасналия интерес 
на бизнеса към подготовка на квалифицирани изпълнителски кадри от една страна и от 
друга високата безработица в общината и липсата на средства на родители за обучение на 
децата им в друго населено място, педагогическият колектив, прави предложение за 
разкриване на паралелка „Трайни насаждения“ с професия – „Техник – растениевъд“ със
срок на обучение от 5 години.
Училището си поставя задачата да задоволява нуждите на региона от селскостопански
специалисти, поради земеделския характер на този край.

Това наложи педагогическият колектив да кандидатства по Национална програма
„Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Модернизиране на 
системата на професионалното образование“ по дейност 1 „Модернизиране на 
материално – техническата база“.
Основната цел на програмата е създаване на модерна материално – техническа база на 
гимназията – оборудване с трактор за провеждане на обучения по кормилна практика 
категория „Твк“ в съответствие с изискванията за сигурност, безопасност и комфорт и 
постигане на по – успешна професионална реализация на учениците.





БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ СЕ СФОРМИРАХА 
КЛУБОВЕ КОИТО ПРЕСЪЗДАВАХА РАЗЛИЧНИ ПРАЗНИЦИ ПОД 

ПРИЗМАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ



КЛУБОВЕТЕ КОИТО СЕ СФОРМИРАХА ВЗИМАХА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ НА 
ОБЩИНСКО, ОБЛАСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО, КАТО УСПЯХА ДОРИ ДА ВЗЕМАТ 

НАГРАДИ, КОЕТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПЛУТИ И МОТИВИРА ДЕЦАТА ЗА ПОВЕЧЕ 
УСПЕХИ И ЗНАНИЯ. РИСКОВЕТЕ ОТ ОТПАДАНЕ ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯХА ЗА 

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ.



Децата получиха награди на национално и местно ниво в индивидуално
изпълнителско изкуство, както и за танцово изкуство. 

Участваха и в състезания извън територията на страната, като месец юни 
тази година футбулният ни отбор се класира на 8мо място в град Корабия, 

Румъния



Президентът Радев връчи отличия на деца от конкурса 
„Имам една мечта – да учим и живеем заедно“

Наградени в конкурса бяха и наши ученици:

Юлияна Петкова от 7 „А“ клас за ЕСЕ

Фани Филипова от 8 „Б“ клас за рисунка



ОСВЕН НАГРАДИТЕ, КОИТО МОТИВИРАХА УЧЕНИЦИТЕ, ИМАХМЕ ПОСЕЩЕНИЕ И ОТ 
ПОСЛАНИКА НА НИДЕРЛАНДИЯ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА АМАЛИПЕ, В ЛИЦЕТО НА 

НАШИЯ КООРДИНАТОР ЙОНКА ДАНОВА, ТОВА ИМАШЕ НЕСРАВНИМО ОТРАЖЕНИЕ 
ВЪРХУ ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ.




