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Образованието като процес се състои от три компонента - обучение, възпитание и 

социализация. Съгласно промените в нормативната уредба, институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и 

доставчиците на социални услуги. Подкрепата за личностно развитие следва да осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 

уменията на децата и учениците.  

Съгласно чл.197, ал.1 и 2 на Закона за предучилищното и училищното образование 

въз основа на разработената Областна стратегия се приема общинска стратегия за 

личностно развитие на децата и учениците, която се предлага на Общински съвет за 

приемане. Същата се изготвя за срок от две години.  

Стратегията е разработена в съответствие с нормативните и стратегически 

документи, визиращи насоките за осъществяване на приоритетни политики в областта на 

приобщаващото образование и личностното развитие на децата и учениците.Това са: 

 Закон за предучилищното и училищно образование; 

 Закон за закрила на детето; 

 Наредба за приобщаващото образование; 

 Националната стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020); 

 Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Стара Загора 2019-2020 г. 

 

1. ДЕМОГРАФСКА КАРТИНА И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Население към 31.12.2019 г. (в регистрите на служба ГРАО) 

Население на общината Постоянен 

адрес 

Настоящ адрес 

1.1. Население на общината 

(общо) 

6835 8371 

1.2. Момчета до 19 г. 737 762 

1.3. Момичета до 19 г. 762 756 

      Брой деца и ученици  по възрастови групи към 31.12.2019 г. (в регистрите на 

служба ГРАО) 

2. Общ брой деца 1351 

2.1. Деца от 0 до 7 г. включително 519 

2.2. Деца и ученици от 8 до 14 г. включително 496 

2.3. Деца и ученици от 15 до 19 г. включително 336 

 

Демографското състояние на община Братя Даскалови следва тенденциите в 

развитието на демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата 

структура е силно влошена – намалява броя на жените в детеродна възраст, а 

възпроизводството е с отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
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миграция, насочена предимно към големите икономически центрове на страната и 

чужбина. Тенденцията е напускане на общината предимно от млади хора в активна 

работоспособна и репродуктивна възраст.  

 Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично 

решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието 

на селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще 

продължи.  

На територията на общината функционират 6 основни училища и 7 детски 

градини.  До всички средищни училища и детски градини е осигурен безплатен транспорт 

за децата и учениците. Отрицателната демографска статистика обаче води до 

съществуването на паралелки/групи с минимален и под минималния брой деца/ученици.  

 

 2. СТРУКТУРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

 

2.1.Детски градини: 

 

Община 

Брой 

детски 

градини 

 

Брой групи 

 2018/2019 
Брой деца 

Брой персонал (2018/2019 уч. г.) 

Педагоги 

чески 

Непедаго 

гически 

Общо 

персонал 

Община 

Братя 

Даскалови 

7 
10+1 

яслена 
200 21 25 46 

 

 

 2.2.Училища: 

 

Община 
Брой 

училища 

Брой  

паралелки 

(2018/2019) 

Брой 

ученици 

Брой персонал (2018/2019 уч. г.) 

Педагоги 

чески 

Непедаго 

гически 

Общо 

персонал 

Община 

Братя 

Даскалови 

6 31+2 ПГ 467 58 18 76 

 

 

2.3.Материално-техническа база 

 

Детските градини разполагат с достатъчен сграден фонд, отговарящ на условията 

за цялостен, качествен и пълноценен педагогически процес. През последните години чрез 

реализиране на проекти и програми в някои от тях са направени подобрения относно 

функционалността и естетичността на материалната база. В общинските детски градини 

няма изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда. Необходимо е да се 

продължи модернизацията на материално-техническата база, както и моделирането й с 

оглед привличане на все повече деца в детските градини, включително и тези със 

специфични образователни потребности.   

Учебните заведения разполагат със задоволителна материално-техническа база, 

която всяка година се освежава и осъвременява според финансовите възможности. 
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Въведена е целодневна организация на учебния ден. Изградени са здравни кабинети към 

някои училища и детски градини, назначен е медицински персонал. Все още обаче се 

наблюдава бавен темп на технологично обновяване на учебно-техническите средства. В 

училищата и детските градини на община Братя Даскалови няма  архитектурно достъпна 

среда за деца със специални образователни потребности.   

 

2.4. Обслужващи звена 

 

На територията на община Братя Даскалови няма разкрити социални услуги за 

деца. При необходимост такива услуги се предоставят от институциите в община Чирпан. 

 

3. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и 

умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за 

пълноценна социална реализация. Образованието трябва да позволи да се развие 

заложеното у всяко дете. То трябва да насърчава проявлението и максималното развитие 

на способностите на детето, както в процеса на обучение, така и в процеса на възпитание. 

 На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование 

се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на 

способностите и уменията им и за включването и участието им в общността на детската 

градина и на училището. 

Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала 

на всяко дете или ученик в детската градина или в училището. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици 

със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични 

заболявания. 

 

3.1.Деца и ученици с изявени дарби 

 

Съгласно §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищното образование "Дете или ученик с изявени дарби" е дете или ученик с трайни 

способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи 

постиженията на неговите връстници.  

С цел насърчаване на творческите заложби и потребности на децата е в сила 

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време се осъществява в  

кръжоци  в училищата, читалища по населени места и др.   

Към момента Община Братя Даскалови не разполага с данни за деца и ученици с 

изявени дарби.  

 

3.2. Деца и ученици със специални образователни потребности. /СОП/ 

 

В ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит едно дете е с умерена умствена изостаналост и е на 

ресурсно подпомагане. Това е единственият освидетелстван случай.  

 

3.3. Деца в риск 
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В Закона за предучилищното и училищно образование е дадено определение за 

„Дете или ученик в риск“, но досега при поддържането на данни за децата и учениците в 

риск директорите на училища и детски градини, както и отделите за закрила на детето се 

позовават на Закона за закрила на детето (ЗЗД) и § 1, т.11 от неговите Допълнителни 

разпоредби, съгласно които  „Дете в риск“ е дете: 

 чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или 

чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа. 

 което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му. 

 за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие. 

 което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, 

констатирани от специалист. 

 за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от 

училище. 

 По данни от „Закрила на детето” в община Братя Даскалови деца в риск са, 

както следва: 

 Настанени при близки и роднини – 4 

 Ползващи услуга „приемна грижа” – 2 

 Осиновени - 2 

 

По данните на директорите на училищата няма увеличаване броя на децата в риск. 

Това са основно ученици, застрашени от отпадане от училище, поради направени много 

неизвинени отсъствия. Най-често дефинираните от директорите на училища причини за 

напускане на училище от ученици са както следва: 

 Социално-икономически причини: ниски доходи на родителите, неприемливи 

битови условия; безработни родители; децата остават вкъщи да се грижат за по-малките 

деца в семейството; децата се ангажират със сезонна работа; 

 Семейни или етнокултурни причини: слаба заинтересованост на родителите за 

образованието на децата им; промяна на местожителството на семействата; неграмотност 

и необразованост на родителите, децата подражават на този модел и нямат мотивация за 

учене; ранни бракове, непълнолетни майки и незаконно съвместно съжителство; 

 Миграцията на родителите - заминаване на ученици в чужбина заедно с 

родителите или учениците се отглеждат от роднини, които не са в състояние да 

упражняват ефективен контрол; преместване на ученици в други населени места; 

 Педагогически причини – трудности при усвояването на учебното съдържание, 

обусловени от езиковата бариера, малък или никакъв контакт между родителите и 

училището, възрастови и личностни проблеми при израстването. 

По данни от директорите на училищата в риск от отпадане са: 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Черна гора – 17 

ОУ „Хр. Ботев” с. Оризово - 3  

 

3.4. Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно развитие 

 

Общата подкрепа за личностно развитие е съсредоточена в училищата, детските 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, като дейностите в обхвата й са 

регламентирани в Закона за предучилищното и училищно образование.  
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Дейности по осигуряване на обща подкрепа                                              

 екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;                        

 допълнителни консултации по учебни предмети, извън редовните учебни часове;        

 кариерно ориентиране на учениците;                                                                                    

 занимания по интереси;                                                                                                           

 библиотечно-информационно обслужване;                                                                       

 грижа за здравето;                                                                                                                  

 поощряване с морални и материални награди;                                                                     

 по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;                        

 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. 

 

Работи се целенасочено и по отношение изграждане на система за превенция на 

насилието и агресията сред децата и учениците: 

 

 Превенция се осъществява чрез различни кампании за информираност и 

толерантност, в часовете на класа чрез лекции и дискусии; 

 Изготвят се правила за поведение и процедури за реакция при сигнал за агресия 

и насилие; 

 Привличат се родителите и членовете на ученическите съвети в помощ на 

училищния екип за провеждане на разяснителни превантивни кампании; 

 Извършва се диагностика на затрудненията в личностната и поведенческата 

сфера на ученици, с цел превенция на агресивно и автоагресивно поведение; 

 Чрез групови и индивидуални дейности и занимания се развиват социалните 

умения, в това число комуникативните умения, с цел обсъждане и разпознаване на 

неприемливото поведение и действия, нараняващи околните. Работи се към разпознаване 

на емоциите, подобряване на общуването, изграждане на умения за реагиране и др.; 

Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение се 

осъществяват и от Местните комисии за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. Те оказват съдействие на образователните институции за 

обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване 

на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви. Към 

Комисиите има определени обществени възпитатели, които оказват помощ на родителите 

за корекции в поведението и когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или 

извършване на противообществени прояви. 

Отчетени са някои проблеми, които трябва да се преодолеят, за да бъде подкрепата 

за личностното развитие на децата и учениците по- ефективна: 

 Все още не се отчитат в достатъчна степен индивидуалните особености на всяко 

дете и насочването на конкретен специалист за неговата интеграция и специална 

подготовка; 
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 Недостатъчен брой обучени учители за работа с деца със СОП; 

 Липса на логопедичен кабинет в общината; 

 Липсва психолог в училищата на община Братя Даскалови;  

 Необходимо е продължаване и задълбочаване на дейностите за изграждане на 

връзката с родителите и поддържане на тяхното постоянно участие като основен 

партньор на училищата и детските градини. 

 

3.5. Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно 

развитие 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици 

със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични 

заболявания и включва: 

 работа с дете и ученик по конкретен случай; 

 психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

 осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти; 

 предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 

 Във всички училища в общината има създадени училищни Координационни 

съвети и два пъти годишно, съгласно изискванията на механизма, се извършва 

анкетиране, с цел оценка нивото на тормоз и насилие в училището. Училищните 

психолози (където има назначени такива), осъществяват индивидуална и групова работа с 

децата, свързана с преодоляване на емоционални,  поведенчески и обучителни дефицити. 

Съвместно с класните ръководители и ресурсните учители (където има такива) се 

прилагат адекватни мерки при възникване на проблем. 

 Особено внимание в училищата е насочено към опазване физическото и 

психично здраве на децата и учениците, както и на тяхното здравно образование. 

Поставят се акценти върху болестите на века: ХИВ, туберкулоза, хепатит, диабет, 

разстройства на храненето и др.; 

 

3.6. На територията на община Братя Даскалови няма Център за подкрепа за 

личностното развитие,  в който да се осъществяват  /при необходимост/ дейности по 

допълнителна подкрепа на деца и ученици. 

 

II. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

 Осигуряване на среда за пълноценно предоставяне на обща и допълнителна 

подкрепа на децата и учениците с цел социалното им приобщаване и предоставяне 

на качествено образование.  

 

2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Осигуряване на необходимите специалисти и 

повишаване на педагогическите компетенции на учителите за успешно посрещане 

потребностите на децата и учениците. 
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Мярка 1.1. Разширяване на специализираното обслужване на децата и 

учениците. 

 Дейност 1.1.1. Осигуряване на необходимия брой психолози, логопеди и 

рахабилитатори на слуха и говора чрез взаимодействие между образователните 

институции за съвместно ангажиране на специалисти. 

 Дейност 1.1.2. Осигуряване на ресурсни учители за краткосрочна и 

дългосрочна допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни 

потребности.  

 

 Мярка 1.2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

 Дейност 1.2.1. Осигуряване участието на педагогическите специалисти в 

обучения за усъвършенстване на компетентностите им за идентифициране на 

потребностите на децата и учениците от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа 

 1.2.2. Осигуряване участието на детските учители в обучения за 

осъществяване на дейностите, свързани с определяне на риска от възникване на 

обучителни трудности чрез скрининг тест. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Осигуряване на достъпност на средата за децата и 

учениците със СОП чрез подобряване на материалните условия в детските градини 

и училищата. 

 

Мярка 2.1. Развитие на подкрепящата среда. 

 Дейност 2.1.1. Изграждане на подходяща архитектурна среда – рампи, 

асансьори, адаптирани санитарни възли, адаптирани детски площадки и съоръжения за 

игра. 

 Дейност 2.1.2. Осигуряване на подходящи учебни помагала, дидактични 

материали, технически средства и апаратура. 

 Дейност 2.1.3. Осигуряване на индивидуални образователни програми от 

екип от специалисти. 

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Осигуряване на взаимодействие между всички 

участници в процеса на обучение и социализация – деца/ученици – педагогически 

специалисти – родители. 

 

Мярка 3.1. Прилагане на различни форми за взаимодействие 

 Дейност 3.1.1. Предоставяне на професионална помощ на родители на деца 

с поведенчески проблеми. 

 Дейност 3.1.2. Организиране на съвместни мероприятия на тема превенция 

на насилието. 

 Дейност 3.1.3. Консултиране на родители на деца с изявени дарби и 

насочване към специалист. 

 Дейност 3.1.4. Предоставяне на психологическа помощ и подкрепа на 

родители на деца със СОП. 

 

 

 

III. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
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Постигането на оперативните цели на общинската стратегия ще се следи чрез 

няколко основни индикатора, свързани с основни аспекти от цялостната промяна. 

  Брой преобразувани институции; 

  Брой детски градини и училища, които самостоятелно организират и 

обезпечават ресурсното подпомагане на децата и учениците;  

 Брой педагогически специалисти, участвали в краткосрочни обучения за 

развитие на професионалните компетентности за предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

  Брой институции със значително подобрение на материалната база – нови 

елементи на достъпна архитектурна среда, разкрит кабинет; 

  Брой детски градини и училища, в които работят педагогически съветници 

и психолози. 

 

IV . КООРДИНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Община Братя Даскалови отговаря за цялостното изпълнение на общинската 

стратегия и приноса към изпълнението на областната стратегия. Целите се постигат с 

общите усилия на всички заинтересовани от процеса страни, в съответствие с 

компетенциите им и планираните цели и дейности.  

 За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинския съвет, 

по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на 

образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на 

личностно развитие. Общинската стратегия и съгласуваният и приет годишен план се 

изпращат на областния управител до 15 май. 

 Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 

в Община Братя Даскалови 2020 – 2021 г. е приета с Решение №  ……………………….. 

на Общински съвет Братя Даскалови. 
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