РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРОТОКОЛ №1
от
заседание на Звено за мониторинг и оценка
на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020)
Днес, на 05.02.2019 г., на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал.
1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Устройствения правилник на областните администрации се проведе
заседание на Звено за мониторинг и оценка на Стратегия за подкрепа на личностното развитие
на децата и учениците на територията на област Плевен, назначено със Заповед №РД-1201/08.01.2019 г., на Областен управител на област Плевен.
Присъстваха 8 от общо 11 членове на звеното.
Изпратили свои упълномощени представители: г-жа Силвия Николова – директор на
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образонание.
Отсъствали по уважителни причини: арх. Трифон Иванов – директор на дирекция
АКРРДС в областна администрация – Плевен, Снежана Георгиева – старши експерт
„Организация на средното образование“ в РУО – Плевен и Татяна Митева – директор на ЦСОП
„Леда Милева“ – в гр. Долни Дъбник.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изготвяне на Мониторингов доклад и актуализация за изпълнението на
Стретагия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на
територията на област Плевен (2017-2020).
По точка 1
Направен беше цялостен анализ на Областната стратегия за подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците в област Плевен (2017-2020). Анализът е въз основа на
статистически данни, предоставени от образователните институции в региона и от приетите от
общинските съвети анализи на потребностите от обща и допълнителна подкрепа за
личностното развитие на децата и учениците във всяка от 11-те общини на територията на
област Плевен.
Акцента беше насочен за отчетен период от 2017 до 2018 г., като се анализираха мерките
за адаптиране на децата и учениците към училищна среда, тенденциите при интеграцията и
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пълноценното включване на ученици със СОП и хронични заболявания, наличието на рискови
фактори в средата, които могат да повлияят на обучението на учениците, необходими дейности
по превенция на агресивно и неприемливо поведение, тормоз, насилие, зависимости и др.
Обсъдени бяха и реализираните дейности по Механизма за съвместна работа на
институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС № 100 от 08.06.2018 г.) в област
Плевен за учебната 2018/2019 година, като се отчете сформираните 76 екипа за обхват,
включващи представители от общински администрации, ОД на МВР, РДСП и всички
образователни институции в областта, с 907 участници.
През месец септември 2018 година по данни от информационната система за работа по
Механизма броят на децата и учениците за обхват е 2124, като това са ученици, които са
отпаднали / напуснали от образователната система преди и през учебната 2017/2018, като сред
тях има и незаписани.
Разпределението им по общини с броят им е следното: Белене – 73; Гулянци – 37; Долна
Митрополия – 155; Долни Дъбник – 206; Искър – 53; Кнежа – 117; Левски – 268; Никопол – 98;
Пордим – 75; Плевен – 783; Червен бряг – 259.
Представена беше информация за направените обходи от екипите по адреси в периода
септември - октомври 2018 г., като с най-висок ръст се оказаха децата и учениците, които са в
чужбина - 1594, 136 са записани, 32 са незаписани, отпаднали са 10, преместени 18, в риск от
отпадане – 6. За всички случаи на незаписани, отпаднали и в риск от отпадане деца и ученици
екипите продължават своята работа.
След съгласуване на данните на училищата и детските градини за началото на учебната
2018/2019 година в Националната електронна информационна система на предучилищното и
училищното образование данните са синхронизирани със системата за работа по Механизма и
на 30 ноември 2018 г. са извършени нови обходи за децата и учениците, които не са записани
или са отпаднали през 2018 година.
След проведената дискусия и на база представената аналитична информация за отчетния
период беше взето решение да се направи актуализиран План до 2020 г. за изпълнение на
заложените приоритети и мерки в стратегическият документ, като същият се допълни като
ново приложение към Стратегията.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколчик: ............П..................
/Милен Първанов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............П...................
ТАТЯНА БОЖИНОВА
/Заместник областен управител на област Плевен/
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