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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Откриване на процедура по преобразуване на Основно училище „Отец
Паисий“ с. Майско в Обединено училище „Отец Паисий“ с. Майско
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
До учебната 2016-2017 г. /последната, в която основно образование се придобиваше със
завършен VІІІ кл./ процентът на учениците, които излизат от образователната система и я
напускат след основната степен, е нисък /под 10% от завършващите/. Съществуваше
тенденция към намаляването на този процент. С влизане в сила на новия Закон за
предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ основно образование се придобива
след завършен VІІ клас. Една относително крехка възраст, в която доста от децата трудно
се социализират и техните родители изпитват сериозни притеснения, особено когато се
налага обучението им да се провежда в друго населено място.
В същото време съществува немалка група ученици – 14 до 16-годишни, които
обикновено са представители на уязвими групи, най-общо казано, живеещи обикновено в
малките населени места на общината, за които съществува реален риск от отпадане от
училище. В последните две учебни години бе наблюдавано, че основно поради
финансови, социални и културни проблеми и различия, голям процент от осмокласниците
не продължават образованието си. Те биват фиктивно записвани, най-често от училища в
други общини, и тъй като реално не посещават училище, след месец октомври биват
подавани в информационната система на образованието като отпаднали. Последващото
повторно приобщаване на тези деца към образователната система е почти невъзможно.
Следвайки основните принципи и цели на националните политики в средното
образование е необходимо да планираме, развиваме и утвърждаваме устойчиви стратегии
и дейности за увеличаване на броя на учениците продължили обучението си след
основната степен, които да завършат първия етап на средното образование и, ако е

възможно, да получат професионални знания и умения по част от професия. Възможност
да се реализира това дават разпоредбите на ЗПУО, които позволяват преобразуване или
промяна на вида на неспециализирано училище от основно в обединено, в което
учениците да завършат първи гимназиален етап /Х клас/, да придобият
общообразователна и професионална подготовка с І професионална квалификационна
степен по част от професия.
Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи
гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението
си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на
професионална квалификация. Учениците, които се обучават и за придобиване на
професионална квалификация, освен удостоверението получават и съответните
документи, издадени при условията и по реда на Закона за професионалното образование
и обучение.
Основното училище в с. Майско има обективно обосновани характеристики, които са в
подкрепа на бъдещата му промяна в обединено такова. Сградата на образователната
институция е на три етажа, отлично подържана, с добре обзаведени класни стаи и
кабинети, материално обезпечено обучение по информационни и комуникационни
технологии, просторно дворно пространство и спортни площадки. Съществува
възможност за изграждане на физкултурен салон, а при необходимост и допълнителни
класни стаи и кабинети.
От години училището участва и успешно реализира учебни, обучителни и извънкласни
програми и проекти. Това допълнително разширява възможностите за повишаване
качеството на образованието и осигуряване на равен достъп на всички деца и ученици.
Основна цел на настоящото предложение за преобразуване на ОУ „Отец Паисий” с.
Майско в обединено училище е подобряване на условията за равен достъп до качествено
образование за завършване на първи гимназиален етап на средното образование с
възможност за придобиване на квалификация по част от професия за учениците от селото,
в това число и тези от малцинствени етноси и уязвими групи.
Преобразуването на основното училище в обединено ще доведе до намаляване на риска от
отпадане на ученици от уязвими групи от селото, както и насърчаване на учениците за
включването им в системата на професионалното образование и придобиване на
професионална квалификация по професии, които са актуални на пазара на труда.
Промяната във вида на училището ще доведе и до повишаване на качеството на работата
на педагозите, тъй като няма да им се налага да допълват задължителната норма
преподавателска работа с часове по предмети, по които не са правоспособни. Ще се
подобрят условията за откриване на работни места за длъжностите на педагогическите
специалисти.
Тъй като процедурата по утвърждаване на държавният план-прием за учебната 2018-2019
вече е приключила, то училището ще обяви план-прием в VІІІ клас за учебната 2019-2020
г.
Във връзка с горното предлагам на Общинска съвет – Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрации и във връзка с чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от Закона за предучилищното и
училищното образование приема Основно училище „Отец Паисий“, с. Майско
да се преобразува в Обединено училище „Отец Паисий“, с. Майско, община
Елена.
2. Възлага на кмета на общината да изготви писмено предложение до Министъра на
образованието и науката за преобразуване на училището в съответствие на чл. 38,
ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, като Основно
училище „Отец Паисий“, с. Майско, община Елена се преобразува в Обединено
училище „Отец Паисий“, с. Майско, община Елена, съгласно изискванията на чл.
314 от Закона за предучилищното и училищното образование, и на чл. 6 от Наредба
№ 9 / 19. 08. 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
Изготвил:
Христо Захариев
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