АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПОСТИГНАТИТЕ ИНДИКАТОРИ ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕ ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГОРНА
МАЛИНА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2017-2019
(по чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 5 от
Наредбата за приобщаващо образование)

Утвърден от Общински съвет Горна Малина с Решение № 7 от Протокол №
3/19.11.2019 г.

1. Въведение
Анализът е изготвен на база годишните отчети на плановете за изпълнение на
Стратегията и получените анализи от директорите на общинските образователни
институции, Дирекция социално подпомагане – гр. Елин Пелин и от Детска
педагогическа стая в Районно управление на МВР – гр. Елин Пелин.
В него са разгледани ключовите фактори и елементи от предоставянето на обща
и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и изводите за
основната насока за бъдещи действия, които следват от силните и слаби страни при
изпълнението на Общинската стратегия 2017 – 2019 и настоящата ситуация в Община
Горна Малина, видна от таблицата:

УЧЕБНА 2018/2019
Ученици в дневна форма на
обучение
Ученици/деца в целодневна форма
на обучение
Незаписани 5 - 16 годишни за
учебната 2019/2020
Отпаднали ученици до 16 г. поради
отсъствия
Реинтегрирани ученици за учебната
2019/2020
Ученици в индивидуална форма на
обучение
Ученици със Специални
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ДГ
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"Христо
"Отец
ОБЩО
Кирил и
Надежда,
Ботев"
Паисий"
Методий"
Любов"
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0
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3

0

0

0

3

0

2

0

0

2

1

1

0
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2

0
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0
1

0
0
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14

образователни потребности
Ученици/деца на обща подкрепа
Ученици на допълнителна
подкрепа
Регистрирани случаи на насилие и
тормоз
Педагогически персонал
Училищен ресурсен учител
Ресурсен учител
Училищен логопед
Медицински кабинет
Училищен медиатор
Училищен психолог
Помощник учител
По проекти логопед, психолог

362

152

21

182

717

2

11

1

2

16

5
39
1
1
1
0,5
0
1
0
2

1
16
0
2
0
0,25
0
0
0
0

0
7
0
0
0
0,25
0
0
0
0

0
15
0
0
0
1
0
0,25
0
0

6
77
1
3
1
2
0
1,25
0
2

2. Състояние на общинската мрежа от образователни институции за
учебната 2019/2020 г.
На територията на община Горна Малина има едно средно училище, едно
обединено училище, едно основно и една детска градина с два филиала:
Средно училище „Христо Ботев” - средищно в с. Горна Малина, с
профилирано обучение по стопанско управление и администрация „Сътрудник в малък
и среден бизнес”;
Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” - средищно в с.
Априлово, с професионална паралелка с прием след седми клас с две специалности
„Лесокултурни дейности” с код: 6230601 и „Хранително вкусова промишленост” с код:
5410501;
Камарци;

Основно училище „Отец Паисий” – средищно и защитено в с. Долно

Детска градина „Вяра, Надежда, Любов” в с. Горна Малина – средищна и
защитена с филиали в с. Априлово и в с. Долно Камарци.
В таблицата по-долу са дадени живородените деца с настоящ адрес в община
Горна Малина през последните 6 години:
Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Живородени деца - брой

56

67

48

51

54

40

С ТЕЛК

0

4

0

0

2

0

По данни на социално подпомагане Горна Малина има 6 деца с увреждания,
нуждаещи се от чужда помощ. И четирите деца с ТЕЛК, родени през 2014 г. са
записани и редовно посещават задължителната предучилищна трета група и се справят
без чужда помощ.
Има деца родени и живеещи в чужбина, където са се настанили и работят
родителите им, но са с адрес в нашата община. Част от децата са в други общини, но
майките им не са се регистрирали там.

3. Брой групи/паралелки, деца/ученици, педагогически и непедагогически
персонал в детската градина и училищата, изградена архитектурна среда

№
по
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1.

Общ брой
деца/ученици в
Брой ученици в
институциятадневна форма на
дневна,
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9
9
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брой
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дневна форма на
обучение за
учебна

2. ОУ "Отец Паисий"

4

4

4

40

37

33

25

21

22

3. СУ "Христо Ботев"
ДГ „Вяра, Надежда,
4. Любов”
ОБЩИНА ГОРНА
МАЛИНА

18

20

19

371

372

348

361

364

345

8

8

8
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184

182
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184

182

38

41

41

727

729

742

678

710

716

Видно от таблицата, през последните 3 години броят на децата и учениците,
записани в дневна форма на обучение остава постоянен. Увеличава се броят на
обучаващите се над 16 г., записани в самостоятелна форма на обучение.
Слетите паралелки и през учебната 2019/2020 г. са 3 на брой – само в защитеното
средищно училище в Долно Камарци. Маломерните самостоятелни паралелки са общо
7: 6 в ОбУ - Априлово и 1 в СУ - Горна Малина.
Под 10 ученика са 3 самостоятелни паралелки: първи и трети клас в Априлово и
седми клас в Долно Камарци, след решение на Общински съвет Горна Малина и
съгласие от Началника на РУО София-регион.
Въведена е целодневна организация на учебния ден до седми клас включително
и в трите училища.
Обучението
недискриминация.

е от смесен тип и протича в дух на толерантност и

Чрез квалификация на педагогическите специалисти се допринася за
усъвършенстването на образователните условия. В средното училище в Горна Малина
и в основното в Долно Камарци всички учители са с висше образование.

№
по
ред

Наименование на
институцията

ОУ "Св. Св. Кирил и
1. Методий"

Педагогически специалисти
Брой
Брой
учители
Брой
педагогиче
и
психолози/
ски
възпита
логопеди
съветници
тели
17

0

Брой
непедагогически
персонал

0

3

2. ОУ"Отец Паисий"
3. СУ "Христо Ботев"
ДГ „Вяра, Надежда,
4. Любов”
ОБЩИНА ГОРНА
МАЛИНА

7
39

0
1

0
1

1
10,5

15

0

0,5

16

78

1

1,5

30,5

Община Горна Малина има голям потенциал за развитие на туризма.
Настъпилите съществени промени в икономиката през последните години, съчетани с
благоприятните природни дадености, квалификацията на работната ръка и сравнително
високото равнище на партньорство между местните власти, бизнеса и структурите на
гражданското общество показват, че общината е мобилизирала ресурсите си за
постигане на икономически растеж и преодоляване затвореността на местната
икономика. Квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси е изведена на
преден план, като предпоставка за осъществяване на приоритетите.
Училищата изпълняват своя план - прием на ученици предимно от селата,
намиращи се на територията на общината, както и на ученици от община Елин Пелин.
Училищата, съвместно с Общината,
регулират вида на професиите и
специалностите, по които се обучават учениците, съгласно нуждите на общината от
квалифицирана работна ръка.
Фирма „Алфа Марине” – Горна Малина има нужда от квалифицирани стругари,
но няма интерес към професията от страна на младежите, учащи се в СУ – Горна
Малина.
На територията на Община Горна Малина няма наличие на Центрове за
подкрепа за личностно развитие или специализирани обслужващи звена по ЗПУО и към
момента не е необходимо създаване на такъв.
Най-близък е Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо
образование и личностно развитие – София.
При необходимост от общински център за ресурсно подпомагане и при
установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците ще се
възлага от кмета на Община Горна Малина на Регионалния център за подкрепа на
процеса на приобщаващо образование личностно развитие София или на други
изградени центрове, които са по-близо до Горна Малина.
Архитектурната среда в сградите на учебните институции не е пригодена за
ползване от инвалиди – няма асансьори и специални тоалетни. Само пред СУ – Горна
Малина има изградена рампа.
4. Състав и особености на групата на децата и учениците със специални
образователни потребности (СОП)
Две деца със СОП се обучават съответно в трети и четвърти (индивидуално)
клас през учебната 2019/2020 г. в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина.
Едно дете от Белопопци учи в специализирано училище в София за деца с
увреден слух, 2 деца от Негушево и едно от Стъргел – в София.
Проблеми при организиране на обучението на учениците със СОП – няма.
Работи се съвместно с Регионален център за подкрепа за приобщаващо образование –
София.

В община Горна Малина няма деца с множество и тежки увреждания, чието
здравословно състояние изисква обучение извън общообразователните училища.
Здравното обслужване на децата и учениците е организирано от Община Горна
Малина в медицински кабинет с фелдшер, който работи по график в трите училища и
един фелдшер в детската градина. Редовно се следи за здравния статус на
подрастващите. В СУ – Горна Малина има и дентален кабинет.
Проблеми има с изграждането на подходяща достъпна архитектурна среда в
сградите, които не са проектирани според съвременните изисквания.
Работа с родителите и с обществеността - има разбиране на проблемите на
децата и учениците със СОП и толерантност от всички.
5. Брой деца и ученици в риск
По Европейски програми топъл обяд са получили 16 деца през 2018 г. и 12 деца
през 2019 г.
В Детска педагогическа стая – Елин Пелин има регистрирани през 2019 г. 5
непълнолетни.
Възпитателните дела на МКППМН – Горна Малина са 4 през 2018 г. и 5 през
2019 г. на общо 6 непълнолетни и едно малолетно дете за дребни кражби, каране на
скутер и нанасяне щети на обществено и частно имущество.
През учебната 2018/2019 г. 3 деца от Белопопци, подлежащи на задължително
образование, са отпаднали от училище (СУ – Горна Малина) – едното не желае да учи и
макар и непълнолетна – вече е майка!, а другите две не живеят в селото и не са
записани в друго училище, но не са и с променен настоящ адрес, поради което се водят
на отчет в нашата община.
Двама ученици са реинтегрирани отново в системата – един в ОбУ – Априлово и
един в СУ – Горна Малина, но в действителност те нямат елементарни знания за
съответния клас и отново ще отпаднат.
По данни от Социално подпомагане и Закрила на детето – гр. Елин Пелин
подадени ученици при тях за направени отсъствия без причина над допустимите са
регистрирани: Горна Малина – 1; Белопопци – 15; Горно Камарци – 3; Саранци – 1. Три
деца от Горно Камарци продължават трета година да са настанени при близки роднини
по чл. 26 от Закона за закрила на детето.
По чл. 347 от ЗПУО през 2018 г. са издадени 23 акта и 23 наказателни
постановления, а през 2019 г. до м. ноември са издадени 27 акта и 16 наказателни
постановления, от които на 11 родители от Община Горна Малина. За първи път едно
наказателно постановление е платено (100 лв.).
6. Дейности на неправителствени организации, читалища, спортни клубове
в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
В община Горна Малина функционират 14 народни читалища, т.е. във всяко
населено място. Общата численост на субсидираните щатни бройки в тях е 15 и те
полагат грижи да задоволяват потребностите на гражданите от културен живот,
запазване на местните обичаи и традиции и на всички нематериални ценности на
българския народ, възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание,
разширяване знанията на децата и приобщаването им към ценностите и постиженията
на науката, изкуството и културата.
През цялата година библиотеките се посещават от деца и ученици, както
индивидуално, така и групово – организирани от училищата.

Привличането на повече деца в библиотеките на читалищата се осъществява
чрез продължаване на инициативата „Чети с мен”, с цел насърчаване любовта им към
четенето чрез изнесени уроци в библиотеката. През последните две години значително
се увеличиха учениците читатели и самодейци в читалищата.
Използването на електронни услуги и интернет от децата за нови знания или за
забавление през последните години значително нарасна – 6 от читалищата разполагат с
по 3 компютъра за посетители.
През лятото читалищата в Априлово, Байлово, Белопопци, Горна Малина и
Долно Камарци формират различни школи за занимания и атрактивно обучение на
децата с помощта на доброволци – гимназисти, студенти.
На лице е много добра координация между читалищата и институциите –
(Община, НПО, училища, детски градини, пенсионерски клубове и др.)
Децата и учениците активно се включват в самодейните колективи, в
читалищните еко работилници, в зелени патрули, в подготовката и провеждането на
народни обичаи, празненства и др.
За съжаление читалищата имат сериозен недостиг на финансови средства за
развитие на художествената самодейност и попълване на библиотечните фондове с
нова литература. Поради малкия брой на децата в селата от общината, не е възможно
съществуването на платени школи по интереси. От учебната 2018/2019 г. с ПМС №
100 от 2018 г. в училищата започнаха работа групи по интереси, финансирането на
които е от държавния бюджет.
Спортната база в Горна Малина е на европейско ниво – ползва се освен от
учениците на СУ – Горна Малина и от деца и младежи от общината. Имаме общински
клубове по крикет „Лидер”, по футбол „Звездец” и по художествена гимнастика „Теа
Спорт – 2018”.
7. Реализирани дейности от общинските образователни институции в
процеса на общата подкрепа за личностно развитие (2018 - 2019)

Сформирани екипи, изработени и утвърдени програми за обща подкрепа
на деца и ученици, предложени от учителите, изготвени индивидуални планове за
всяко дете/ученик в четирите общински образователни институции;

Занимания по интереси в четирите общински образователни институции;

Превенция на обучителни затруднения - преодоляване на системни
пропуски при усвояване на учебното съдържание чрез участие в проектите: „Подкрепа
за успех” - в трите училища, „Училище за успех – модел на образователна интеграция,
основан на силните страни” и „Твоят час“ в СУ „Хр. Ботев”;

ОУ „Отец Паисий” поддържа целогодишен абонамент на образователния
сайт „Уча.се”;

Библиотечно - информационно обслужване, както в учебните институции,
така и в читалищата в Горна Малина, Априлово, Байлово, Белопопци, Долно Камарци и
Осоица;

Стимулиране и развитие на силните страни на децата и учениците.
8. Реализирани дейности от общинските образователни институции в
процеса на допълнителната подкрепа за личностно развитие (2018 - 2019)
Допълнителната подкрепа включва: индивидуален учебен план, индивидуална
педагогическа работа с ученика по специално изготвена програма за него, психосоциална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, рехабилитация на

комуникативните нарушения, осигуряване на достъпна архитектурна среда, обща и
специализирана подкрепяща среда, технически средства, дидактически материали,
методики и специалисти, ресурсно подпомагане.
В СУ „Христо Ботев” допълнителната подкрепа е за 2 деца и е дългосрочна.
В ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” на допълнителна подкрепа са 11 ученици.
Четирима от тях са на дългосрочна, а останалите седем на краткосрочна подкрепа за 2
години, осъществявана от ресурсен учител три дни в седмицата, а от психолог/логопед
един път седмично. При учениците се наблюдава напредък от ресурсното подпомагане
и са доволни от учителите, които им оказват подкрепа. Родителите също са
удовлетворени от резултатите на своите деца.
В ОУ „Отец Паисий” допълнителната подкрепа е за едно дете и ще продължи
през целия начален етап на основната степен на обучение. Веднъж седмично с детето
работят ресурсен учител и психолог, но по мнение на Директора на училището г-жа
Димитрова основният принос за развитието на ученика има неговият класен
ръководител.
9. SWOT анализ
СИЛНИ СТРАНИ
Определен стандарт за
издръжка на дете и ученик.
Прилагане на Системи за
финансово управление и
контрол. Създадена много
добра система за организация, съгласуваност,
контрол и отчетност на
учебно-възпитателния
процес, на административната и стопанска
дейност.
Професионално обучение
в първи и втори
гимназиален етап.
Професионално
ориентиране и
консултиране
- Целодневна организация
на учебния процес I- VI I
клас. Пълноценно
партньорство с фондация
„Заедно в час”.
Установени традиции за
подпомагане с дарения на
учебни материали,
консумативи, спортни
пособия –от родители,
физически лица, НПО,
клубове, институции.

СЛАБИ СТРАНИ
Ограничен достъп до
услуги в подкрепа на
личностното
развитие на
учениците от селата.
Слаб интерес от
развитие и обучение
на част от учениците
и техните родители
Предпочитания за
мигриране в
чужбина.
Намалява броят на
децата (ниска
раждаемост), поради
липса на работа за
младите хора и
изселването им от
общината. ·
Засилващи се
процеси на
задълбочаващ се
дисбаланс в
териториалното
разпределение на
населениетосъсредоточаване на
хората в активна
възраст в големите и
областните градове и

ВЪЗМОЖНОСТИ
Наличие на
възможност за
подкрепа при
реализиране на
местните политики в
сферата на
личностното
развитие чрез
финансовите
инструменти на ЕС –
Структурните
фондове и др.
програми, вкл. от
други донори.
Внедряване на добри
европейски практики
в сферата на
извънкласните
дейности.
·Развитие на
публично-частното
партньорство.
Активно
сътрудничество и
разширяване
връзките с НПО и
др. организации и
институции с цел
реализиране на
партньорски проекти

ЗАПЛАХИ
Недостигащи
финансови
средства за
осигуряване
на подходяща
образователна
среда,
съгласно
държавните
образователн
и изисквания.
Липса на ясно
регламентира
на държавна
политика за
отговорността
на
родителите,
които не
изпращат
децата си на
училище.
Чести
изменения в
законовата
уредба.

Наличие на квалифициран
застаряването на
и съвместни
и опитен екип от
населението в
инициативи
преподаватели и треньори
селата.
Включване на
за дейности по
Затруднения за
родителите за
направления, за обучение
заниманията по
съвместни дейности.
на деца и ученици в
групи в културните
Тясно
свободното от училище
институции, поради сътрудничество
време;
въвеждане на
между училища и
Внедрени са съвременни
целодневна
ЦПЛР за насочване
технически средства за
организация на
на талантливите деца
управление, обучение и
учебния ден в
към школи, както и
комуникации.
училище.
деца с проблеми с
Осигурен училищен и
цел превенция.
специализиран транспорт и
добра транспортна схема за
превоз на учениците.
10. Обобщение и изводи от анализа
Системата за предучилищно и училищно образование в община Горна Малина,
съвместно с общинската администрация, кметствата, културните и спортните
институции работиха активно за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците през 2017 - 2019 г.
Изпълнени са стратегическите и оперативните цели и мерките за прилагането им
в Общинската стратегия 2017 – 2019 г.
Осигурена бе публичност чрез сайта на Община Горна Малина, плановост и отчетност.
Не се налага разкриване на Център за подкрепа за личностно развитие в община
Горна Малина на този етап.
При необходимост, съгласно чл. 198 от ЗПУО, Кметът на общината, след
решение на общинския съвет, може да възложи дейности за подкрепа за личностно
развитие по чл. 49, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 на център за подкрепа за личностно развитие от
друга община, ако в общината няма център за подкрепа за личностно развитие, който
да може да ги осъществи, както и може да възложи предоставянето на дейности по чл.
49, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане,
получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за
закрила на детето.
Родителите, като цяло, подкрепят личностното развитие на децата си, но за
съжаление има и такива, които го възпрепятстват с безотговорното си отношение към
възпитанието и образованието на децата им.
Административните мерки, налагани от кмета на общината, по чл. 347 от ЗПУО,
съгласно изискванията на Закона за административните нарушения и наказания
(ЗАНН), са неефективни – родителите се крият, за да не получат акта, т.е. за да се
прекрати административното производство по налагане на наказателно постановление
или не плащат наложените парични глоби от наказателните постановления, влезли в
сила.
Съгласно чл. 43, ал. 6: когато нарушителят след щателно издирване не може
да бъде намерен, това се отбелязва в акта и производството се спира; чл. 82, ал. 1а :
Административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли две години, когато
наложеното наказание е глоба от ЗАНН.

НАП също не ги събира, защото сумите са малки или глобените лица са с
минимални доходи.
Поради тази причина Общината не завежда дела в съда срещу нарушителите.
Съгласно ЗПУО, допъл. разпоредби, § 1, т. 20: "Повторно" по смисъла на чл. 347
- 351 е нарушението, извършено след една година от влизането в сила на
наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същото
нарушение, с което законодателят за една година спира административните мерки
срещу родители, които не изпращат децата си на задължително обучение.
Изготвил: Ганка Христова, гл. експерт ОКВМД

