ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – УГЪРЧИН

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ
НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА
НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
/ Програмата е приета с Протокол № 11 и Решение №
154 , точка 6 от 24.06. 2008 година – Общински съвет
гр. Угърчин /
ОБОСНОВКА
Настоящата програма има за цел да изведе и дефинира основните
проблеми, свързани с необходимостта от оптимизация на училищната
мрежа в общината, да даде идеи и насоки за разрешаването им. Тя
остава отворена за промени и актуализация.
Конкретните цели на тази програма няма да решат на 100%
изведените по долу проблеми, но дават възможност да стартират
дейности, които имат за крайна цел постепенно и без шок, в един подългосрочен план да се решат крайно и мрежата от училища да се
приведе в съответствие със социално-икономическите характеристики
на общината.
Анализът на актуалното състояние на мрежата от общински
училища в община Угърчин извежда на преден план няколко основни
проблема.
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
1. Училищна мрежа, несъотвестваща на броя на учениците в общината
в резултат на демографските промени:
1.1. високо съотношение учител/ученик в селата;
1.2. неефективност на разходите за образование и занижено качество
на образование в резултат на наличието на голям брой слети
паралелки в училищата в селата;
Броят на училищата в общината не отчита обективно
демографския процес – значително намаляване на броя на децата в
задължителна училищна възраст. Това е проблем с национален мащаб,
но последствията от него трябва да се решават на общинско ниво,
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отчитайки спецификите на всяка община и всяко населено място –
демографски промени, население, етнос, географско разположение,
транспорт, материална база и др.
В община Угърчин има 4 (четири) общински училища ( 1 в града и
3 в селата ).
•
СОУ "Св. св. Кирил и Методий " - гр. Угърчин
•
ОУ "Христо Ботев"
- с. Кирчево
•
ОУ "Св. Паисий Хилендарски " - с. Лесидрен
•
ОУ"Св. св. Кирил и Методий"
-с. Катунец
Към четирите училища в Общината няма организирано столово
хранене .
Съгласно Наредба № 3 / 27.04.2000 г. на МЗ детските и учебните
заведения
на територията на общината са осигурени щатно с
медицински специалисти.
Пътуващите в задължителната училищна възраст ученици през
учебната 2007/2008 година са 52, от които 22 се обучават в СОУ
„Св.св. Кирил и Методий ” – гр. Угърчин, 15 в ОУ “ Св.Паисий
Хилендарски “ с. Лесидрен и 15 в ОУ “ Св. св. Кирил и Методий “
с. Катунец . За следващата учебна година е необходим един 30 местен училищен автобус.
Педагогическите кадри в общината са правоспособни и преобладаващо
висококвалифицирани:
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – магистър
- 30
висше – бакалавър
- 15
специалист
- 26
средно
неотг. на изискванията ПКС:
ІІ ПКС - 1, директор на ОДЗ Угърчин
Научна степен
–
Всички учители , без директора в ОУ с. Катунец пътуват от гр. Ловеч ,8
учители пътуват от с. Лесидрен до ОУ с. Кирчево заедно с директора и
от гр. Ловеч до гр. Угърчин пътуват 3 учителя и директора в СОУ
Угърчин. Всичко пътуващи учители и директори - 17 на брой .
Помощно-обслужващият персонал в селата е формиран от местни
хора .
Училищата в селата Лесидрен и Катунец успяват да се запазят
благодарение на маломерните и слети паралелки . На деца редовно
посещаващи учебни
занятия
семействата им имат право да
получават социални помощи .Това е инструмент, който само донякъде
решава проблема с редовното посещение на учебни занятия от
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учениците с малцинствен произход. На места обаче социалният елемент
надделява над образователния - учениците се водят на училище, но не го
посещават редовно. Ръководствата на училищата, съвместно с общината
непрекъснато търсят начини и лостове за намаляване размера на този
проблем, но ефектът често е временен.
1.1. Поддържането на училищата с недостатъчно високо качество на
образование не е в интерес на учениците и на общината. Оптимизацията
ще бъде наложена нормативно до 1-2 години, но към настоящия
момент всяка община има възможността да подходи индивидуално
според спецификата на района. Тази политика на оптимизация е
съпроводена с промени в методите за определяне числеността на
персонала /които вече са факт/, като водещ показател е съотношението
учител/ученик, което средно в община Угърчин към 30.05.2008
година е 1: 10,35 .
Този показател е силно повлиян от съотношението
учител/ученик в ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Катунец и ОУ “
Св. П. Хилендарски “ с. Лесидрен .

СОУ , ОУ ,
Населено
място

СОУ
ОУ"Хр.Ботев" ОУ “ Св. П. ОУ “ Св. Кирил и Общо за
Хилендарски “
Методий”
с. Общината
"Св.
св. С. Кирчево
с. Лесидрен
Катунец
Кирил
и
Методий “
гр. Угърчин

Брой
педагогически
персонал

26,5
14щат. Бр. 12щат. Бр.
щат.бр.в т. в т. ч. 1 в т. ч.
ч.3,5
1 усл. Бр.
усл. Бр.

7
щат. 59,5
Бройки в.т. ч щат. Бр.
1 усл. бр.
в т. ч.
6,5

Бр. ученици по 26,5щат.
Сп.-Обр. № 1
Бр.в т. ч.
за учебната
2,5 усл.бр.
2006/2007год.
345

14щат. Бр. 12щат. Бр.
в т. ч.
в т. ч.
1 усл. Бр. 1 усл. Бр.
143

88

48

59,5
щат.бр.
в т. ч.
5,5
624

Брой ученици

135

79

46

616

1:7,33-07
1:6,58-08

1:6,85-07
1:6,57-08

356

7 щат. Бр.
в т. ч.
1 усл. Бр.

към
30.05.2008г.
съотношение

1:13,01-07 1:10,21-07
1:13,43-08 1:9,64-08

1:10,48-07
1:10,35-08

Налице е намаляване броя на учениците от миналата учебна
година в
основните училища на общината .

4

Училището в с. Катунец е с най- малък брой ученици в клас през
двете учебни години и това определено налага необходимостта от
промени, като се има предвид недопустимо ниското съотношение
учител/ученик – 1:6,57.
1.2.Оптимизацията е свързана и с постепенното намаляване до
минимум броя на слетите и маломерните паралелки. Равният достъп до
образование означава осигуряване на достъп на всички деца до
съизмеримо по качество образование. Равният достъп не означава
наличие на училище във всяко село. Общината има задължението да
осигури възможност на учениците да посещават училище / транспорт,
архитектурно – достъпна среда за децата със специални образователни
потребности, подпомагане децата от социално-слаби семейства/. Равен
достъп до образование означава диференцирана грижа за децата
съобразно техните потребности.
Влияние върху образователния процес: И ако маломерните
паралелки не оказват влияние на качеството на образователния процес,
то слетите паралелки определено са предизвикателство в това
отношение. Учениците, които се обучават в слети паралелки в
училищата по селата са предимно представители на ромското
малцинство. Тяхното ограмотяване изисква повече усилия, защото в
семейната среда не се говори български език, те не са мотивирани,
родителите често ги ползват като работна ръка, не контролират
редовното посещение на занятия, често не изискват от децата си знания.
Ограмотяването и обучението на тези ученици е изключително трудно,
защото те не искат да се интегрират в обществото. Още по-трудно това
става в слети паралелки. Факт е обаче, че в настоящия момент повечето
от ръководствата на училищата търсят начини да повишават
пълняемостта на паралелките, забелязва се увеличаване броя на
маломерните за сметка на слетите паралелки в едно от училищата.
Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на
знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете
и възможност за пълноценна социална реализация. Образователният
процес трябва да насърчава и проявлението на способностите на детето,
както в процеса на обучение-натрупване на знания и формиране на
умения, така и в процеса на възпитание - развитие на личността.
Училищното образование трябва да създава условия и за добра социална
реализация в професионален и личен план. Слетите паралелки не са
пример за качествено образование в началото на ХХІ век.
Единственото в общината училище, в което учениците се
обучават само в слети паралелки / 4 бр./, е ОУ"Св.св. Кирил и
Методий" - с. Катунец , а в ОУ с. Лесидрен има една слята –ІІ и
ІV клас .
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Неефективност на разходите: При минимален брой ученици в
училището в с. Катунец се поддържа голяма база - финансиране за
издръжка, основни и текущи ремонти; високо съотношение
учител/ученик .
Учебно заведение

1. ОУ “ Св.св. Кирил и
Методий”с. Катунец

План

Разход
31.12.

Разход
стопан.

План Разход
31.05.

2007 год.

2007
год.

10 00

2008
год.

65505

54145

П. 121067

104914

3.
ОУ
“
Христо 136048
Ботев”село Кирчево

117065

4.СОУ “Св.св. Кирил и 375346
Методий “гр. Угърчин

254650

2.
ОУ “ Св.
Хилендарски”село
Лесидрен

5.ПДГ с. Кирчево

12795

ОБЩО

710761

План
15318
Разход
9964
План
19891
Разход
14711
План
33832
Разход
23115
План
107024
Разход
69503

76775

План
5997
Разход

11390

530774 План

182062
Разход
117293

Разход
стопан.

2008 год. 10 00

29712

122556 53982

165211 60709

473224 125530

3916

849156 273849

Педаг.
Перс.
2008г.

Непед.
Перс.

Числен.
Обща

2008 г.

2008г.

План
15035
Разход
3663
План
25789
Разход
5296
План
37591
Разход
9957
План
107186
Разход
24386

7 щат.
2 щат
Бр.в т. бр.
ч. 1 усл.

9 щатни бр.

12 щат.
Бр.в т.
ч.1 усл.

4 щат.
Бр.

16 щат. Бр.

14 щат.
Бр.в т.
ч.1 усл.

4 щат
бр.

18 щат бр.

25,5
щат бр.
в т. ч.
2,5 усл.

10щат.
бр.

35,5 щат.
Бр.

План
1963
Разход
638
План
187564
Разход
43940

1 щат.
Бр.

няма

1 щат. Бр.

59,5
20 щат
щат. Бр. бр.
в т. ч.
5,5 усл.

79,5 щат бр.
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БРОЙ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
В ОБЩИНА УГЪРЧИН ЗА УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА
към 31.05.2008 г.
Наименование на
детско / учебно заведение

Общ брой
паралелки в
училище/
групи в ЦДГ

Брой
групи
ПИГ

Брой
групи
СИП

Брой
групи в
общежитие
/ бр.
ученици

Брой
деца в
ЦДГ /
в училище

4

Брой
маломерни
и слети
паралелки
по чл. 11, ал. 1 и
ал. 2
*

ОДЗ гр. Угърчин

*

*

*

93

ОДЗ “ Здравец “ с.
Лесидрен
ЦДГ с. Катунец

3

*

*

*

*

38

1

*

*

*

*

26

ОДЗ “ Щастливо
детство “с. Кирчево
ОДЗ и ЦДГ – ВСИЧКО:

3

*

*

*

*

66

11 групи

*

*

*

*

223 деца

1

*

*

*

*

17

ПДГ към ОУ “ Христо
Ботев “ с Кирчево
ОУ “Христо Ботев”
С. Кирчево
ОУ “Св.П. Хилендарски
с. Лесидрен
ОУ “ Св. св. Кирил и
Методий”
с. Катунец
СОУ “Св.Св. Кирил и
Методий”
гр. Угърчин
ВСИЧКО:

8

3 маломерни

2

5

*

135

7

6 маломерни
1 слята

1

1

*

79

*

*

3

7

*

356

6
групи
ПИГ

13
групи
СИП

*

Ученици
616

4

*

46

4 слети
14
Паралелки
Училища-33бр.

*
5 слети и
9 маломерни
самостоятелни
паралелки

В община Угърчин 616 ученици се обучават в 33 паралелки от
които 14 в СОУ гр. Угърчин . Средната пълняемост в клас / паралелка
/ за общината е: 18,66 ученика и за отделните училища е както следва
:
- ОУ “ Св. П. Хилендарски “ с. Лесидрен
- 11,28 уч. ;
- ОУ “ Христо Ботев” с. Кирчево
- 16,87 уч. ;
- СОУ “ Св. св. Кирил и Методий “ гр. Угърчин - 25,42 уч. ;
- ОУ “ Св. св. Кирил и Методий “ с Катунец
- 11,50 уч.
В училищата на селата – 19
паралелки, в т.ч. 5 слети и 8
маломерни.
Минимален брой ученици в І-ІV клас е 16 , а в V-VІІІ клас е 18 уч.
Средната пъняемост в клас за общината е колкото е минималния брой
ученици в клас 18.66.
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ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Оптимизацията на мрежата от училища в община Угърчин е
наложителна, но трябва да се извършва постепенно съобразно
спецификата на района, възможностите на общината да осигури равен
достъп до качествено образование на всички ученици чрез осигуряване
на транспорт, подобряване базата на приемните училища, изграждане
на средищно училище. Необходимо е да се проведе и разяснителна
кампания сред населението за положителните ефекти от оптимизацията
на училищната мрежа. Да се организират дейности по предотвратяване
рисковете от отпадане на ученици в резултат на преструктурирането на
училищната мрежа и търсене на възможности за защита на
висококвалифицираните педагогически кадри.
Във връзка с оптимизацията на общинската училищна мрежа,
считано от 01.07.2007 г. година да се преобразува ОУ “Св.св.
Кирил и Методий”, с. Катунец в Начално училище “Св. св. Кирил
и Методий и инвестиране в материално–техническата база на
избраното СОУ “ Св. св. Кирил и Методий “ гр. Угърчин ;
КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009ГОДИНА

І. Преобразуване на Основно училище „Св.Св. Кирил и
Методий” – с. Катунец
1.
1.
3.

•
•
•
•
•
•

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС:
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”
с. Катунец
ВИД НА УЧИЛИЩЕТО:
Общообразователно
Общинско
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Основно ( І – VІІІ клас )
Дневна форма на обучение, работи на една смяна

4. МОТИВИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАКРИВАНЕ:
4.1. Малък брой ученици в училището: към 30.05.2008г.в училището се
обучават 46 ученици.
4.2. Високо съотношение учител/ученик: 1:6, 57.
4.3. Нередовно посещаване на учебните занятия от учениците.
4.4. Учениците в училището ( 46 уч. ) се обучават само в слети
паралелки.
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4.5. В училището се обучават 46 ученици към 30.05.2008г.(заверен
Списък –Образец № 1 с 46 уч./,от тях :
• Местните ученици са 17, в т.ч. 3 в VІІІ клас;
• От с. Каленик се обучават 7 ученици, в т.ч. 1 в VІІІ клас.
са 2 ученици, в т.ч. 1 в VІІІ клас.
• От с. Орляне
Пет от учениците са от общината, завършват последния клас в
училището и ще продължат обучението си в средното училище в
града.
Останалите ученици от V – VІІІ клас ще продължат обучението
си в средното училище, към което ще бъдат насочени.
4.6. От констативния протокол за резултатите от предизвикана и
извършена цялостна проверка от комисия на РИО - гр. Ловеч е видно,
че:
• Реализацията на учебно-възпитателния процес в училището не е
на ниво .
знания и умения за покриване на
• Учениците нямат
общообразователния минимум, заложен в ДОИ за задължителна
подготовка.
4.7. Препоръчително писмо от Началника на РИО – гр. Ловеч до Кмета
на община Угърчин и Председателя на ОбС за предприемане на
действия по чл. 10, ал. 5 от ЗНП и чл. 12, ал. 4 от ППЗНП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
1. СВЕДЕНИЯ ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:
Брой / вид
на паралелките
І - слята

І – ІІІ клас

І - слята

ІІ – ІV клас

І - слята

V – VІІІ клас

І - слята

VІ – VІІ клас

ВСИЧКО:
4 слети паралелки

Клас / клас

Брой ученици в
съответния клас
І клас
– 6 уч.
ІІІ клас
– 4 уч.
ІІ клас
– 6 уч.
ІV клас
– 6 уч.
V клас
– 6 уч.
VІІІ клас – 6 уч.
VІ клас
– 8 уч.
VІІ клас
– 4 уч.
46 ученици

2. СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:
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• Учениците от с. Каленик ще се насочат към СОУ „ Св. св Кирил
и Методий ” – гр. Угърчин. Училището ще осигури транспорта на
учениците до училището и ще им предложи съизмеримо на
национално ниво качество на образование. Ще бъде изградена
архитектурно –достъпна среда ( рампа, тоалетни ).
• Учениците от с. Орляне ще се насочат към СОУ гр. Угърчин .
• Учениците от с. Катунец също ще бъдат насочени към СОУ гр.
Угърчин .
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
• Задължителната документация и архива на ОУ „Св. св. Кирил и
Методий” – с. Катунец да се приеме и съхранява от СОУ „ Св. св.
Кирил и Методий ” – гр. Угърчин .
4. СВЕДЕНИЕ ЗА ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩЕТО,
КЪМ КОЕТО СЕ ПРЕНАСОЧВАТ УЧЕНИЦИТЕ:
• СОУ „Св.св. Кирил и Методий ” гр. Угърчин ще е преимуществен
ползвател на училищен автобус , ако бъде предоставен от МОН.
• Общинската транспортна схема подсигурява достъпа до
училищата в селата през цялата година.
• Ако не бъде предоставен автобус от МОН ,ще се проведе
обществена поръчка за избор на превозвач .
5. АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СГРАДНИЯ ФОНД И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА
БАЗА:
• АКТ № 97 / 02.06.2000 г. за публична общинска собственост;
• Материално-техническата база ще се разпредели между
приемното училища:СОУ „Св. св. Кирил и Методий ” – гр.
Угърчин и оставащото Начално училище „ Св. св. Кирил и
Методий” – с. Катунец според нуждите.

Дейности по предотвратяването на рискове от отпадане на
ученици , в резултат на извършената консолидация на
училищата
1.Срещи-разговори с директорите на учебните заведения , на които
предстои трансформация .
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2. Срещи разговори с обществеността, родителите на учениците и
учителските колективи за :
- основания за преобразуването на учебното заведение ;
- ангажиментите на Община Угърчин по осигуряване на качествено
образование в СОУ гр. Угърчин ;

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Подобряване на материалната база в СОУ – гр. Угърчин ;
Специализиран превоз за учениците до СОУ –гр. Угърчин;
Обезщетения на персонала в резултат на преобразуването на ОУ – с.
Катунец .
№
УЧИЛИЩЕ
ДЕЙНОСТИ
1. СОУ „Св. св. Кирил и Методий ” – гр. Угърчин Реконструкция
отоплителна
инсталацията
училището.

на
на

Предстоящите промени в нормативната уредба в системата на
образованието и в образователната структура ще наложат естествено и
съответните процеси на поетапното оптимизиране на общинската
училищна мрежа /премахване на слетите и маломерни паралелки, което
ще доведе до закриване на поне още едно училище в селата.
Град УГЪРЧИН
20.06.2008 година

