
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.06 
„Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.

Реинтеграция в образователната 
система на отпаднали ученици 
от община Ихтиман 
Период на изпълнение на проекта 
10.09.2012 г. – 09.05.2013 г.

Договор: № BG051PO001-
4.1.06-0025/10.09.2012 г.

СОУ „Христо Ботев”   
гр. Ихтиман  •  ул. „Цар Освободител” 76 
Тел. 0893 615050  •  Факс 0724 / 82176  •  v_peltekova@abv.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
СОУ „Христо Ботев“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, 
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или 
Министерство на образованието, младежта и науката.



Обща цел  на проекта:
Създаване на условия и реинтеграция на отпаднали ученици от 
образователната система и превенция на повторното им отпадане 
в община Ихтиман.

Целева група на проекта:
• Деца и ученици от община Ихтиман, които са отпаднали от 
образователния процес;
• Учители от СОУ  “Христо Ботев”, гр. Ихтиман;
• Родители на деца и ученици от отпаднали 
от образователния процес.

Основни дейности 
Дейност 1.  Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2.  Идентифициране на отпадналите от образователния процес деца и 
ученици на територията на община Ихтиман
Дейност 3. Организиране и провеждане на информационни кампании за 
мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието и мотивиране 
на техните родители да подкрепят връщането им в училище
Дейност 4.  Допълнително обучение на учителите от за работа с отпаднали 
деца и ученици
Дейност 5.  Допълнителни занимания с децата и учениците, за които 
българският език не е майчин и преодоляване на социалните пречки пред 
реинтеграцията на отпадналите ученици
Дейност 6. Реализиране на дейности за интеркултурно образование
Дейност 7.  Работа в общността -  с отпадналите и техните семейства
Дейност 8.  Осигуряване на  информираност публичност на проекта
Дейност 9.  Мониторинг и отчетност

Специфични цели:
• Установяване и идентифициране на отпадналите ученици на територията на 
община Ихтиман и причините за тяхното отпадане;
• Повишаване на мотивацията за връщане в училище на отпадналите деца и 
ученици; 
• Повишаване на мотивацията на родителите на отпадналите деца и ученици 
да подкрепят връщането им отново в училище; 
• Повишаване на квалификацията, уменията и мотивацията на учителите от 
СОУ “Христо Ботев” гр. Ихтиман за работа с отпаднали деца и ученици, с фокус 
към децата и учениците от ромски произход;
• Ефективно прилагане на мерки за улесняване на достъпа и засилване на 
мотивацията за включване в образователния процес на деца и ученици, 
отпаднали от образователния процес;
• Създаване на механизми за работа с родителите на отпадналите ученици. 


