ОТЧЕТ
на
плана за действие по реализация на Стратегия за образование на Столична община
през 2018 година
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НАПРАВЛЕНИЕ 1
ДОСТЪП И ОБХВАТ НА СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛ 1.1.
Осигурeн достъп до качествено образование за всички деца и ученици при оптимално използване на материалната
база
Мярка 1.1.1.
Подобряване на подхода на управление, основан на факти, чрез системите и механизмите за събиране и анализ на
данни
Дейности

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира

1. Изготвяне на списъци за подлежащи Изготвени са списъци от районните администрации за
на задължително предучилищно и
подлежащите на задължително предучилищно и училищно
училищно обучение на деца и ученици обучение деца и ученици и предоставени на директорите на
общинските училища и детски градини
2. Събиране и обработване на данни за Предоставяне на информация по системата НЕИСПУО за
записаните деца и ученици,
обхват на записаните деца и ученици в задължителна
подлежащи на задължително
предучилищна и училищна възраст
предучилищно и училищно обучение,
вкл. деца и ученици със СОП и в риск

Районните
администрации

3. Изготвяне на анализ за обхват на
деца в детските градини и ученици в
училищата

Районните
администрации,
Дирекция
„Образование“,
РУО София-град

Изготвен е анализ за обхват на деца в детските градини и
ученици в училищата. В базата данни за София-град като
необхванати деца и ученици се водят 24196, сред които и
тези, които трябва да бъдат записани в първи клас и в
подготвителна група. Адресите са обходени и данните са
качени в електронната система. Екипите за обхват
констатират неточни адреси, подадени в системата,
записани деца в училище, но не отразено в системата.
Налице е отказ от участие в обходите на останалите
институции.
- За учебната 2017/2018 г. в системата се водят 744

Директори на училища
и детски градини,
Районните
администрации
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отпаднали ученици. Една част от тях са заминали в
чужбина, но директорите на училища няма как да
отбележат този факт и учениците се водят като отпаднали.
Друг голям проблем за София-град е, че в течение на
годините базата данни на ЕСГРАОН не е осъвременявана и
в нея фигурират хора с адреси в София, които реално не
живеят тук.
Мярка 1.1.2.
Изграждане на прозрачна и улесняваща родителите и структурите в столичното образование система за записване и
достъп до детски градини и училища.
Дейности
1. Разширяване на ИСОДЗ
- интегриране на подготвителните
групи в общинските училища за
кандидатстване, класиране и
записване на деца в задължителна
предучилищна възраст
- електронно класиране на деца със
СОП и хронични заболявания

Изпълнение на дейността
С Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.08.2018 г. на СОС
е отменено Решение № 72 по Протокол № 28 от
09.02.2017г. на СОС, с което е приета Наредба за прием на
деца в общинските детски градини на територията на
Столична община и е приета Наредба за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община

Отговаря и партнира
Дирекция
„Образование“,
Дирекция „ИОТ“,
Директори на
общински училища

През ИСОДЗ се осъществява и класиране в детските
градини на деца със СОП и хронични заболявания.
2. Актуализиране на ИСОДЗ за прием
на деца в общинските детски градини
и подготвителните групи в
общинските училища на територията
на Столична община:
а/обявяване на свободни места за
прием през новата учебна 2018/2019
година

На 19.03.2018 г. се извърши обявяване на свободните места
в общинските детски градини и подготвителните групи в
общинските училища за прием през 2018/2019 учебна
година.

Дирекция
„Образование“,
Дирекция „ИОТ“,
Директори на
общински училища
Директори на детски
градини,

б/генерално класиране за прием през
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учебната 2018/2019 година
3.Определяне на прилежащите райони
към общинските училища с цел
обхващане на подлежащите за 1-ви
клас
4. Изработване на Система за прием
на ученици в 1-ви клас в общинските
училища на територията на Столична
община и внасяне за обсъждане в
Столичен общински съвет

През месец февруари се извърши определяне на
прилежащите райони към общинските училища с цел
обхващане на децата, подлежащи на обучение в първи
клас.

Районни
администрации,
Директори на училища
Дирекция
„Образование“

С Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила
от 01.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически
грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018
г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение
№ 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., изм. и доп.
(отстранени технически грешки) с Решение № 309 по
Протокол № 53 от 17.05.2018 г. се прие Система за прием
на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община.

Дирекция
„Образование“,
РУО София-град,
Директори на училища,
Родителски
организации,

Мярка 1.1.3.
Подобряване на взаимодействието със структурите на Министерство на образованието и науката и с директорите на
детските градини и училищата за осигуряване на качествено образование, съобразено с потребностите на бизнеса и
обществото
Дейности

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира

1.Участие в обсъждане на държавния
план-прием за профилирано и
професионално обучение за учебната
2018/2019 година

През месец януари е проведена среща за обсъждане на
държавния план-прием за профилирано и професионално
обучение за учебната 2018/2019 година

РУО София – град,
Дирекция
„Образование“

2.Организиране и провеждане на
срещи с представители на бизнеса за
проучване на потребностите от
професионално образование

След проведени разговори и срещи с представители на
бизнеса за учебната 2018/2019 г. е утвърден прием в
следните професионални направления:
- Сигурност - професия Охранител;
- Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и
кожи – професия Шивач;

Дирекция
„Образование“,
Директори на училища,
Социални партньори,
Представители на
бизнеса,
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4.Изготвяне на анализ на
реализирания държавен план-прием за
учебната 2017/2018 година

- Производствени технологии, дървесина, хартия, Районни
пластмаси и стъкло – професия Работник в администрации
дървообработването;
- Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – професия
Работник в заведенията за хранене и развлечения;
- Приложни изкуства и занаяти – професия Каменоделец.
Със Заповед № РД 01-284/ 08.08.2018 г. на началника на РУО София-град
РУО – София-град след трети етап на класиране са
утвърдени общо 309 паралелки, както следва:
- Прием в VIII клас по професии в профилирани и
професионални гимназии, в средни и обединени училища,
дневна форма на обучение – 110 паралелки;
- Прием в VIII клас по профили в профилирани гимназии, в
средни и обединени училища, дневна форма на обучение –
199 паралелки.
След трети етап на класиране общо закритите паралелки в
гр. София са 40, от които 20 профилирани и 20
професионални.
С горецитираната заповед е разпоредено по изключение
държавният план-прием да се извършва до 11.09.2018 г. в
36 паралелки в неспециализирани училища, в които след
трети етап на класиране записаните са под норматива за
минимален брой ученици.
1. Със Заповед № РД 01-334/ 14.09.2018 г. на началника на
РУО – София-град са утвърдени останалите паралелки,
както следва:
- Прием в VIII клас по професии в профилирани и
професионални гимназии, в средни и обединени училища,
дневна форма на обучение – 17 паралелки;
- Прием в VIII клас по профили в профилирани гимназии, в
средни и обединени училища, дневна форма на обучение –
17 паралелки;
- Прием в VIII клас, вечерна форма на обучение – 1
паралелка.
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2. Със заповед № РД 01-336/ 14.09.2018 г. на началника на
РУО – София-град са закрити още 2 паралелки дневна
форма на обучение, както и 2 паралелки задочна форма на
обучение.
3. Общата равносметка е:
- професионални паралелки, дневна форма на обучение –
по план-прием 149, реализирани 127.
- професионална паралелка, вечерна форма на обучение –
по план-прием реализирана 1.
- професионална паралелка, задочна форма на обучение –
по план прием 1, реализирана 0.
- профилирани паралелки, дневна форма на обучение – по
план-прием 236, реализирани 216.
- профилирана паралелка задочна форма на обучение – по
план-прием 1, реализирана 0.
Приемът в 5. ВСУ „Пеньо Пенев“ и IV СВГ „Отец Паисий“
е училищен и не влиза в горепосочената бройка.
4. Анализ и изводи - при направения анализ на заявения и
реализирания план-прием се вижда, че:
- въпреки проведената широка информационна кампания
от страна на училищата и РУО, и през тази учебна година
имаше неориентирани родители и кандидат-гимназисти:
закъснели за определените срокове, неразбрали, че след
класирането следва да се запишат и др. подобни.
- в част от районите се осъществи прием само с английски
език като първи чужд – т.е. те останаха „едноезични”. През
настоящата кампания тревожен факт е и трудното
реализиране на паралелките в районите „Младост“,
„Люлин“, „Искър“, „Подуяне“.
- за съжаление отново е налице тенденцията родителите и
учениците да предпочитат профилираните паралелки пред
професионалните,
въпреки
широката
разяснителна
кампания. Това е основна причина да бъдат закрити не
малък брой паралелки в професионални гимназии, вкл. и
нови специалности за столичната образователна система
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5.Организиране и провеждане на
ученически учебни практики,
насочени към привличане на
партньори от бизнеса

като „Каменоделство“.
- запазва се тенденцията да не се реализират
професионални паралелки със специалности, за които има
траен недостиг на кадри и работодатели осигуряват заетост
на
всички
завършили.
Такива
са
паралелките
„Производство на тапицирани изделия“ в 176 Обединено
училище,
„Локомотиви
и
вагони“
в
ПГЖПТ,
„Електрозадвижване на подемна и асансьорна техника“ и
„Подемно-транспортна техника, монтирана на пътнотранспортни средства“ в ПГ по ПСТТ, „Машини и
съоръжения за заваряване“ в ПГМЕ.
- запазва се тенденцията за избор от родителите и
учениците за изучаване на друг чужд език като интензивен
в VІІІ клас, а не изучаваният до момента английски език.
Започва да си пробива път идеята за многоезичие, като това
може да спести средства на държавата – вместо един и
същи език да се изучава във всяка степен от началото, да се
сменя първия чужд език в гимназиалната степен още
повече, че системата разполага с висококвалифицирани
кадри по чуждите езици, различни от английския.
- продължава тенденцията учениците да се стремят да учат
в училища в централната част на София.
8
ученици
от
Професионална
гимназия
по Директори на училища
телекомуникации участваха в проект BG05M2OP001-2.006- РУО София-град
0001 „Ученически практики – Фаза 1“, съфинансиран от
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ във фирма
„ЙОВАСОФТ 2” - София, която е с над двадесет годишна
история и опит в технологичната сфера, фокусирана в
представянето на специализирани и свръх специализирани
продукти и услуги. Компанията извършва производство на
платки, електронни компоненти, продажба и сервиз на
хардуер, както и сервиз на фискални устройства. Предлага
и услуги за изграждане на електронни архиви. 15 ученици

7

проведоха стаж на конкретно работно място през месец
юли във фирмата.
Всички ученици от 11-тите класове имаха стаж в реални
условия във водещи фирми, свързани с телекомуникациите
и компютърните технологии.
В ПГТЕ „Хенри Форд” са проведени учебни и
производствени практики в реални условия за учебната
2017/18г. със следните класове:
• 12а, 12 б, 12 з клас – изнесена учебна практика в сервизи.
• 12а, 12 б, 12 в, 12 г, 12 д, 12 ж, 12 з клас - производствени
практики в реални условия.
• 12е клас – дуално обучение (спец. Газова техника).
• 11а, 11 б,11 г, 11д,11 е,11 ж,11 з клас - производствени
практики в реални условия.
• 11в клас - дуално обучение (спец. Автомобилна
мехатроника).
Проведени срещи с представители на бизнеса, с цел
проучване необходимостта от кадри в бранша и
възможностите за провеждане на дуално обучение в реални
условия:
• Фирмите, с които са провеждани срещи са - София Франс
Ауто, Джемини 4, Дунев Мотор спорт, ФОРД – Мото
Пфое, Силвър Стар Моторс ЕАД, Скания България ЕООД,
Дару Кар, М Кар, Ауто Бавария, Клима Ком, НЕКСАС
ООД, Джи Ей ООД, Топсистем ЕООД, и Овергаз.
За проучване на световни нови технологии са проведени
срещи с фирмите - Термоклима, А и А инженеринг и А
Макс газ. С фирмите, в които се провежда дуално обучение
се провеждат три срещи на срок за запознаване с условията
във фирмите и спецификата на дуално обучение, за среща с
родители и ученици, представяне на фирмите и
запознаване с трудовите договори, за анализ на резултатите
от обучението и формиране оценки по практика с
наставниците.
За
посочения
период
директора
на
Софийска
8

професионална гимназия по туризъм е участвал в
множество срещи с представители на фирми за провеждане
на практики на учениците от гимназията. Училището е в
преки контакти и с браншовите организации.
През 2018 год. по проект BG05M2OP001-2.006-0001
„Ученически практики – Фаза 1“,
съфинансиран от
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ и
работодателските организации, които подкрепиха проекта
и партнират на Професионална гимназия по туризъм
„Алеко Константинов“ – Банкя са 4- и 5-звездни хотели и
ресторанти:
- ГЛОБЪЛ
ПРОПЪРТИЗ
ЛИМИТИД
БЪЛГАРИЯ ЕООД – хотел „Хилтън” София
-

КООП ЦЕНТРАЛ
ХОТЕЛ

ЕООД

– ЦКС КООП

-

СИХЛАБ–ВМ ЕООД – ресторанти КАКТУС

-

КОСМОС БАШ ГУРМЕ ЕООД – ресторант
КОСМОС

-

РЕД КОРАЛ ЕААД - ресторант РЕД КОРАЛ
КИТЧЕН

-

ГРЕЕН ЧЕРИ ГРУП ЕООД – ГРИЙН ЧЕРИ
КАФЕ

-

ЦЕНТРАЛ 52 ЕООД – ХОТЕЛ „ЦЕНТРАЛ“ и
ХОТЕЛ „ФОРУМ“

-

ПЕРФЕТТО БГ ООД – ресторант ПЕРФЕТТО
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-

ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ ХОТЕЛ

МЕЗОН

-

БИЗ УИЗ ЕООД – ресторант CASA NOVA гр.
Банкя

-

ЕТ МЪРИ – МАРТИН КЪНЧОВСКИ –
ресторант НА ПЕТЕЛА ОПАШКАТА - гр.
Банкя.

Целта на проекта е адаптиране на професионалното
образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на
труда. Общо 44 ученици от IX-ти, X-ти и XI-ти клас бяха
включени в проект „Ученически практики – Фаза 1“ и
подобриха своите умения в реална работна среда.
На 6 октомври 2018 година в хотел РАМАДА СОФИЯ се
проведе ден на отворените врати под мотото - Кажи
„Здравей“ на твоите кариерни възможности.
На 6 октомври 2018 година в хотел РАМАДА СОФИЯ се
проведе ден на отворените врати под мотото - Кажи
„Здравей“ на твоите кариерни възможности.
Запознаха се с изискванията за позициите: администратори
хотел, пиколо, агенти резервации, камериери, технически
персонал, сервитьори, готвачи, помощник готвачи,
сладкари. Впечатлени бяха както дванадесетокласниците,
на които скоро им предстои избор за бъдещо развитие, така
и малките ученици от IX - ти клас, които с трепет очакват
навършване на 16 години, за да набират опит в избраната
професия в реална работна среда.
В тясна връзка работим с партньори като Българската
асоциация на барманите, Евроток, Асоциацията на
професионалните готвачи в България. Гимназията е член на
Асоциацията на училищата по ресторантьорство и
хотелиерство в България.
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Училището разполага с 4 кабинети по готварство и един по
сервиране и барманство. Професионалната практическа
подготовка се провежда освен в тях и във високозвездови
хотели и ресторанти, с които гимназията има подписани
договори, които са резултат от проведените многократни
срещи на директора на ПГТ-Банкя с представители на
общински и други предприятия и фирми. Това са: хотел
„Хилтън”, „Интерхотел Гранд Хотел София“, „Сентрал
парк хотел”, „Суит хотел София“, хотел „Форум”, хотел
„Централ“, Хотел Новотел София, хотел „Дружба” –
Банкя, ресторант „Кактус“, ресторант „Космос“ , ресторант
„Чери Гардън“,хотел „Арена ди Сердика“, хотел „Кристъл
Палас“, „Грийн Чери кафе“ и други туристически агенции
и туроператорски фирми.
Учебните програми по практика на реално работно място
се съгласуват с представителите на работодателските
организации.
Много добрата материално-техническа база, модерното
оборудване и обзавеждане на тези заведения позволяват на
учениците от нашето училище да провеждат своето
обучение и Държавните изпити по специалността в
конкретна
производствена
среда,
отговаряща
на
съвременните Европейски стандарти.
Национална финансово-стопанска гимназия. През 2018 г.
са провеждани регулярни срещи на директора с
представители на работодателски организации в рамките
на проекта на Австрийската търговска камара за дуално
обучение. Проведени са срещи с представители на
банковия сектор – Уни Кредит Булбанк,ОББ, Банка ДСК;
счетоводни къщи и др. по повод на предстоящи ученически
практики в различни формати, програми и проекти.
Мярка 1.1.4.
Подобряване на взаимодействието между общинските структури, Дирекциите „Социално подпомагане“, Държавната
агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето, , Отделите „ Закрила на детето“, доставчици на
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социални услуги, Детските педагогически стаи, НПО и Социални партньори за обхващане на децата и учениците със
специални образователни потребности и от уязвими групи
Дейности
1.Поддържане на добро
взаимодействие между местните
структури, ДАЗД, ДАБ, НПО, за
подпомагане обхвата на деца от
уязвими групи

Изпълнение на дейността
На 27.02.2018 г. е проведена работна среща с
координаторите на екипите за обхват, с представители на
СДВР и представителите на Агенция за социално
подпомагане, на която са обсъдени съвместните действия
във връзка с изпълнение на Механизма за съвместна работа
на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст, приет с РМС №
373/05.07.2017 г.
Предоставени са координатите на отделите „Закрила на
детето“ при дирекция "Социално подпомагане“ за
различните райони на директорите на столичните учебни
заведения, към които следва да се обръщат за съдействие
при идентифициране на деца в риск.

Отговаря и партнира
Районни
администрации,
Дирекция „Социално
подпомагане“,
Отделите „Закрила на
детето“, ДАЗД, ДПС,
НПО, Социални
партньори

Мярка 1.1.5.
Продължаване подкрепата на общината към училищата и детските градини с малък брой деца и ученици
Дейности

Изпълнение на дейността

1.Финансово обезпечаване на
маломерни паралелки в общински
училища

Осигурени и предоставени средства на общински училища
с маломерни паралелки с Решение № 668/12.10.2017 г. на
СОС за ІІ срок от учебната 2017/2018 година и Решение №
723/25.10.2018 г. на СОС за І срок от учебната 2018/2019
година, в размер на 128 162 лева.

2. Подпомагане издръжката на детски
градини с малък брой деца

Осигурени 67 000 лева за 5 общински детски градини с
малък брой деца, както следва:
- ДГ № 145 „Българка“ – р-н „Красно село“;

Отговаря и партнира
Дирекция
„Образование“,
Дирекция „Финанси“,
Районни
администрации
РУО София-град
Дирекция
„Образование“,
Директори на детски
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3.Подпомагане издръжката на
училища с малък брой ученици

- ДГ № 140 „Зорница“, ДГ № 146 „Звездица“ – р-н
„Кремиковци“;
- ДГ № 182 „Пчелица“ – р-н „Панчарево“;
- ДГ № 102 „Кременица“ – р-н „Нови Искър“.
Осигурени 102 000 лева за 10 общински училища с малък
брой ученици, както следва:
- 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – р-н „Искър“;
- 115 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 116 ОУ „Паисий
Хилендарски” – р-н „Кремиковци“;
- 141 ОУ „Народни будители“ – р-н „Младост“;
- 179 ОУ „Васил Левски“, 172 ОУ „Христо Ботев“, 177 ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, 160 ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ – р-н „Нови Искър“;
- 202 ОУ „Христо Ботев“ – р-н „Панчарево“;
- 100 ОУ „Найден Геров“ – р-н „Сердика“.

градини

Дирекция
„Образование“,
Директори на училища

ЦЕЛ 1.2.
Изградена среда и подкрепа за интеграция в образователен процес на деца и ученици със специални образователни
потребности и от уязвими групи
Мярка 1.2.1.
Подобряване на достъпа и образованието в детските градини и училищата за деца с физически, сетивни,
интелектуални или психически затруднения и проблеми в развитието
Дейности
1.Изготвяне на информация за брой
обхванати деца и ученици в
предлаганите социални дейности и
услуги

2.Предоставяне на информация за

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира

255 деца и младежи с и без увреждания, настанени в Дирекция „Социални
резидентни социални услуги на територията на гр. София дейности“
са обхванати в образователната система и посещават
училище или детска градина.
За децата със специални образователни потребности е
осигурен достъп до образователната система, като част от
тях се обучават от ресурсни учители и същевременно
посещават Центрове за специална образователна подкрепа.
По повод международния ден на хората със Синдрома на НПО, ЦПО,
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реализирани проекти и програми,
насочени към подобряването на
средата и приобщаването към
образователния процес на деца с
увреждания или проблеми в
развитието в детски градини и
училища
3. Изграждане на механизъм за
реализиране на приобщаващо
образование на деца със специални
образователни потребности
4. Провеждане на квалификационни
обучения на директорите на детските
градини за приобщаващо образование

5. Осигуряване на подкрепяща среда
за деца със специални образователни
потребности и хронични заболявания
6. Участие на образователни
институции по програма „Едно
училище за всички“

Даун, на 24.03.2018 г., с подкрепата на дирекция
„Образование“ и Сдружение на родителите на деца със
Синдром на Даун, се проведе конференция на тема: „Дайте
шанс на слънцето!“, където се обсъдиха успешни модели и
полезни насоки за работа, за реална интеграция на децата
със Синдром на Даун в детските градини.

Директори на училища
и детски градини,
Дирекция
„Образование“

Взаимодействие на детската градина/училището с екипа на Дирекция
Регионален център за подкрепа на процеса на „Образование“
приобщаващото образование.
РЦПППО
РУО София-град
Проведен семинар на тема „Организация и управление на РУО – София-град
екипите за подкрепа за личностно развитие в детската РЦПППО
градина и училището“ на 15.03.2018 г. в ПТГЕ „Хенри
Форд“. В семинара участват 145 педагогически
специалисти, от които 114 директори на столични детски
градини, 6 – заместник-директори, 11 психолози, 3 –
логопеди, 6 – учители, 3 – ресурсни учители. По време на
семинара се решават казуси за работа с деца със СОП,
бежанци и деца с проблемно поведение.
В голяма част от детските градини има назначени Дирекция
специалисти – психолози, ресурсни учители, логопеди, „Образование“
помощник-учители, специални педагози, предоставящи
допълнителна подкрепа в приобщаването на деца със
специални образователни потребности.
Програма „Едно училище за всички“ - ІІ фаза, с подкрепата Дирекция
на Център за приобщаващо образование – продължава се „Образование“
работата с 104 ОУ „Захари Стоянов“, като се включват още ЦПО
156 ОУ „Васил Левски“ и 97 СУ „Братя Миладинови“. Директори на училища
Проведени са срещи, обучения и уъркшопи за запознаване
училищата с основните принципи на приобщаващото
образование.

14

Мярка 1.2.2.
Осигуряване на психологическа и социална подкрепа за образование на деца и ученици от уязвими групи и общности
Дейности

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира

1. Осъществяване на мерки по
обхващане и задържане в
образователната система на деца и
ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст
съгласно създадения с РМС № 373 от
05.07.2017 г., Механизъм за съвместна
работа на институциите

С Постановление № 100 от 08.06.2018 г. на Министерски
съвет на Република България е създаден Механизъм за
съвместна работа на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст. По
Механизма се осъществяват следните мерки:
1. Поддържане на база данни за необхванати, отпаднали и в
риск от отпадане деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.
2. Координиране на дейности с институциите, определени в
Механизма за съвместна работа по обхващане и задържане
в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст:
- на организирана и проведена среща на 08.09.2017 г. с
координаторите за районните администрации към
Столична община по Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст са обсъдени затрудненията на екипите
за обхват и са направени предложения за облекчаване на
дейностите. Във връзка с проблема около адресните
регистрации е предложено да се направи изменение на
законовата уредба и да се въведе задължителна адресна
регистрация и по местоживеене, като при установяване на
несъответствие, нарушителите да бъдат санкционирани.
Това означава и точно подаване на данни от системата
ЕСГРАОН, тъй като в тези данни има най-много
неточности и са донякъде в основата на проблема с
необхванатите ученици. Това се отнася и за лицата,

РУО София-град
Районни
администрации
Дирекция
„Образование“
Директори на училища
и детски градини
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напуснали страната и чиито деца учат в чужбина, но
продължават да съществуват в регистрите на дирекциите
ГРАО като пребиваващи в страната. За резултатите от
работната среща началникът на РУО – София-град е
уведомен с доклад с вх. № РУО1-20864/11.09.2017 г.;
- на 02.11.2017 г. е проведена работна среща за дейностите
по Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца
и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст с експерти от РУО–София-град, ръководители на
екипи за обхват, кметове, заместник-кметове и
координатори
по
Механизма
от
общинските
администрации на районите и представители на СДВР,
като са обсъдени добри практики, приложени от РУО –
Пловдив
и
е
показано
как
се
работи
в
Междуинституционалната платформа „Посещаемо и
безопасно училище“ от представител на ОРАК Инженеринг
ЕООД;
- проведени са работни срещи с членовете на екипите за
обхват, на които е оказана методическа подкрепа във
връзка с прилагане на Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст и прилагане на Методическите
указания за дейността на екипите за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст.
- с доклади с изх. № РУО 1-28220/28.11.2017 г., изх. №
РУО 1-29912/18.12.2017 г., изх. № РУО 1-562/10.01.2018 г.
и изх. № РУО 1-3524/09.02.2018 г. министърът на
образованието и науката е уведомен за проблемите при
осъществяване на дейностите при изпълнение на Решение
№ 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет и са дадени
предложения за подобряване на ефективността им.
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- с доклад с изх. № РУО 1-4654/26.02.2018 г., на МОН са
предоставени добрите практики при изпълнение на
дейностите на Решение № 373/05.07.2017 г. на
Министерски съвет и връщане на деца в и ученици в
училище на територията на София-град.
3.Формиране на Екипи за обхват на децата и учениците в
предучилищна и училищна възраст:
- В изпълнение на т. 4, буква „в“ от ПМС № 373/05.07.2017
г., със Заповед № РД 01-292/18.08.2017 г. на началника на
РУО – София-град, изменена със Заповед № РД 01573/06.11.2017 г. са определени 26 екипа за обхват, в които
са включени представители на различни институции.
Ръководители на екипите са старши експерти от РУО –
София-град.
4. Организиране и провеждане на работни срещи с
директорите на столичните училища на тема „Ефективни
подходи и методи за намаляване броя на отсъствията по
неуважителни причини и задържане на учениците в
училище – споделяне на добри практики“- в периода от
19.03.2018 г. до 23.03.2018 г. в 49 ОУ, 140 СУ, 88 СУ, 127
СУ и 55 СУ са проведени работни срещи на тема
„Ефективни подходи и методи за намаляване броя на
отсъствията по неуважителни причини и задържане на
учениците в училище – споделяне на добри практики“ с
директорите на столичните училища. В срещите вземат
участие 148 директори. Участват и заместник-директори.
Добри практики и подходи по темата са представени от
екипите на 49 ОУ, 140 СУ, 88 СУ, 127 СУ, 55 СУ, 26 СУ,
38 ОУ, 12 СУ, 112 ОУ, СГСАГ и 104 ОУ. Дискутирани са
действията и дейностите, които всяко училище
осъществява за работа с родителите и учениците, с цел
намаляване на отсъствията по неуважителни причини.
Изтъкната е ролята на Обществените съвети като орган за
подпомагане на развитието на училището и за граждански
контрол на управлението им. Налага се изводът, че
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родителите са важна част от взаимодействието във всяко
училище и включването им в училищните дейности ги
прави партньор, който подпомага училището, както в
ежедневието, така и в проблемни ситуации при отсъствие
на ученици по неуважителни причини.
5. Организиране и провеждане на работни срещи със
заместник-директори по УД на столичните училища на
тема „Взаимодействие на училището с родителите за
задържане на децата и учениците в образователната
система“ - в периода от 06.03.2018 г. до 09.03.2018 г. в 44
СУ, 104 ОУ, 26 СУ и 56 СУ са проведени работни срещи по
темата със заместник-директорите на столичните училища.
В срещите вземат участие 177 заместник-директори. Добри
практики и подходи по темата представят училищатадомакини 44 СУ, 104 ОУ, 26 СУ и 56 СУ и представителите
на 59 ОУ, I АЕГ, 55 СУ, II АЕГ, 191 ОУ, 17 СУ, 51 СУ, 108
СУ, 15 СУ, 102 ОУ и 90 СУ. Обсъден е и опит на столични
училища, участвали като партньори на РУО – София-град
по проект „Полицентрично инспектиране на мрежа от
училища.
6. В изпълнение на проекти по „Еразъм + КА1“, на тема
„Превенция на отпадането на учениците в училище“ и
„Приобщаващо образование“, в който РУО – София-град е
партньор, са проведени мобилности на инспектори от
Академия „Ница и Марсилия“, Академия „Версай“ и на
директори и учители от френски училища, като от
12.02.2018 г. до 16.02.2018 г. са посетени 15 СУ „Адам
Мицкевич“, 59 ОУ „Васил Левски“, 97 СУ „Братя
Миладинови“ и 103 ОУ „Васил Левски“, а от 12.03.2018 г.
до 16.03.2018 г. са посетени 170 СУ „Васил Левски“, 66 СУ
„Филип Станиславов“, 67 ОУ „Васил Друмев“ и 101 СУ
„Бачо Киро“.
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2.Извършване на транспортна услуга –
превоз на ученици от кв. Факултета до
3 „приемни“ училища в районите
„Възраждане“ - 67 ОУ и 136 ОУ и
„Овча купел“ – 66 СОУ
3.Осигуряване на продължаващо
образование на деца и ученици
търсещи и/или получили
международна закрила в Република
България

Транспортната услуга се извършва и финансира от д-я
„Образование“ в размер на 160 000 лв.

Насочване на лица, търсещи или получили международна
закрила, в изпълнение на Заповеди № РД01-51/08.09.2017г.
и № РД 01-15/25.01.2018 г. на началника на РУО – Софияград.
1. В началото на учебната 2017/2018 година в гр. София се
обучават в предучилищна подготовка 12 деца в 2 (две)
детски градини и 6 (шест) училища и 136 ученици от I до
XII клас в 23 (двайсет и три) училища. От тях за първа
година са 97 или 71% от всички, а обучаващите се за втора
година са 26 или 19%. В сравнение с предходната учебна
година прави впечатление нарастващият брой на ученици
за втора и следваща година, но немалка част от учениците
мигранти напускат българските училища още през първата
година, защото семействата им напускат България.
Успешно завършват през текущата учебна година 18 деца в
ПГ на една ДГ и 5 училища и 86 ученици в 18 училища.
2. Разработване и усъвършенстване на механизъм за
взаимодействие – маршрут на транспортиране от
центровете до училищата, определяне на лица за контакт и
взаимодействие.
3. Съвместни дейности с институции – МОН, ДАБ, СО,
ВКБООН, „Каритас“, БЧК, УНИЦЕФ, „Мулти-Култи
колектив“, Съвет за бежанци и мигранти, Съвет на жените
мигранти и др.:
- семинари за обучение на учители за преподаване на
български език като чужд – 2 бр.;
- изготвяне на доклад за състоянието на образователната
интеграция на бежанците – съвместно с МОН;
- участие на старши експерта по БЕЛ в среща с

Дирекция
„Образование“,
Директори на училища,
Медиатори от трите
училища
РУО София-град,
Дирекция
„Образование“,
Директори на училища
и детски градини
Държавна агенция за
бежанците,
Районни
администрации
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4.Организиране на различни форми за
популяризиране на добри практики,
насочени към подобряване на средата
и за осигуряване на мотивация и
допълващи и подпомагащи
образователния процес дейности /в
това число допълнителни занимания
по български език, занимания по
интереси/, подпомагащи обхващането
и задържането в образователния
процес на деца от уязвими групи

5.Организиране на инициативата
„Различни, но заедно“

директорите на училищата в община Харманли. Следствие
на срещата за ученици са записани над 30 деца бежанци –
съвместно с МОН;
- оказване на методическа помощ на софийските училища и
на РУО – Хасково и РУО – Сливен.
Дейността се реализира чрез изпълнение на дейности по
проект
BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие
на
способностите на учениците и повишаване на мотивацията
им за учене чрез дейности, развиващи специфичните
знания, умения и компетентности (Твоят час)“.
През учебната 2017/2018 г. по проект BG05M2OP0012.004-0004 участват
179 столични училища. Има
формирани 3 517 групи, от тях 1 250 групи за преодоляване
на обучителни затруднения и 2 267 групи по интереси.
В групите са включени 50 346 ученици, от тях 11 433
ученици в групи за преодоляване на обучителни
затруднения и 38 913 ученици в групи по интереси.

РУО София-град,
Дирекция
„Образование“,
Директори на училища
и детски градини

На 24.04.2018 г. се проведе Х Юбилейно издание на СБУ, Столична
инициативата „Различни, но заедно“, в рамките на община, МОН, РУО
концерта са връчени и Годишни награди „Сърцето на София-град, НПО
България“ и „Сърцето на София“, съфинансирано от СО
1800 лв.

НАПРАВЛЕНИЕ 2
МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЦЕЛ 2.1.
Изградена образователна инфраструктура, отговаряща на потребностите на развиващия се град
Мярка 2.1.1.
Подобряване на състоянието на училищната инфраструктура по райони за осигуряване на достъп до качествено
образование за всеки квартал на града
Дейности
Изпълнение на дейността
Отговаря и партнира
1. Изграждане, основен
В етап на изпълнение са 17 обекта: 54 СУ, 16 ОУ, 15 СУ, ОПРР
ремонт/реконструкция на 24 училища 101 СУ, ДГ № 115, ДГ № 170, ДГ № 15, ДГ № 27, ДГ № 90 Бюджет на СО
и детски градини в изпълнение на
- сграда 2 и филиал на ДГ № 115 в район "Надежда"; 70
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ИПГВР на гр. София

ОУ и 62 ОУ в район "Връбница"; 57-мо Спортно училище
и 147-мо ОУ, 123 СУ в район "Красна поляна"; 3 СУ, 43
ОУ и ДГ № 179 в район "Илинден" – на стойност
37 104 230 лева.
Ще стартира през 2019 г.
Бюджет на СО

2.Изграждане на столова и нова кухня
към 104 ОУ, р-н „Триадица“
3.Разширение и преустройство на 1
В процедура по избор на изпълнител.
АЕГ и 9 ФЕГ.
Мярка 2.1.2.
Разширяване на сградния фонд за обхващане на децата в предучилищно образование
Дейности
Изпълнение на дейността
1. Строителство на нови ДГ:
 Завършен е строежът на ДГ № 76, р-н „Младост“ –
 Довършване на ДГ за 10 групи,
на стойност 4 000 000 лв. Въведен в експлоатация с
р-н „Младост“;
РП № СТ-05-939/01.08.2018 г.
 Изграждане на нова ДГ за 6 гр.,
 Изграждането на нова детска градина за 6 групи в м.
м. Кръстова вада, р-н
Кръстова вада, р-н „Лозенец“ е в етап на
„Лозенец“;
изпълнение.
 Изграждане на нова ДГ за 8 гр.,
 Провежда се процедура за избор на изпълнител по
м. Манастирски ливади, р-н
реда на ЗОП.
„Триадица“;
2. Разширения на ДГ:
 Завършен строеж на нова сграда за 4 групи /1 яслена
и 3 градински/ и физкултурен салон към ДГ № 160,
 Довършване на нова сграда за 4
гр. към ДГ № 160, р-н
р-н „Витоша“ – на стойност 1 800 000 лв. Строежът
„Витоша“;
е въведен в експлоатация с УВЕ № 2/ 10.09.2018 г.
 Довършване за 2 гр. и
 Завършено разширение за 2 групи и физкултурен
физкултурен салон към ДГ №
салон; енергийна ефективност на съществуваща
134 и енергийна ефективност
сграда и ремонт на дворно пространство към ДГ №
на съществуващата сграда, р-н
134, р-н „Красно село“ – на стойност 2 000 000 лв.
„Красно село“;
Предстои въвеждане в експлоатация.
 Нова сграда за 2 гр. и
 Разширение за 2 групи и физкултурен салон към ДГ
физкултурен салон към ДГ №
№ 60, кв. Княжево, р-н "Витоша" – в етап на
60, кв. Княжево, р-н „Витоша“;
изпълнение.
 Нова сграда за 2 гр.,
 Разширение за 3 групи, обслужващ блок и
обслужващ блок и физкултурен
физкултурен салон към ДГ № 37, район "Витоша" –

Бюджет на СО

Отговаря и партнира
Дирекция „ЖОСТЕЕ“,
Дирекция
„Образование“,
Районни
администрации

Дирекция „ЖОСТЕЕ“,
Дирекция
„Образование“
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салон към ДГ № 37, кв.
в етап на изпълнение.
Павлово, р-н „Витоша“;
 Провежда се процедура за избор на изпълнител по
реда на ЗОП.
 Пристройки за 4 гр., кухненски
блок и административноучебна част към ДГ № 153, р-н
„Илинден“.
Мярка 2.1.3.
Изграждане на условия за спорт и дейности на открито като част от образователния процес
Дейности
Изпълнение на дейността
Отговаря и партнира
1. Изграждане на физкултурни салони 9 ФЕГ – В процедура по избор на изпълнител.
Дирекция ЖОСТЕЕ
към 9 ФЕГ
Районна
администрация
Дирекция
„Образование“
2. Разширение на I АЕГ и 112 ОУ
Завършен етап 1А.
Дирекция ЖОСТЕЕ
Районна
администрация
Дирекция
„Образование“
3. Ремонт на училищния двор на 164
Въведени в експлоатация.
Дирекция ЖОСТЕЕ
ГПИЕ и 129 ОУ
Районна
администрация
Дирекция
„Образование“
Завършена реконструкция и довършване на блок "Г" и блок Дирекция ЖОСТЕЕ
4. Довършване на ученическа спортна "Д" за спортна зала към 149 СУ, район "Овча купел" – на Районна
зала към 149 СУ, р-н „Овча купел“;
стойност 2 000 000 лв. Предстои въвеждане в експлоатация. администрация
Дирекция
„Образование“
5. Ученическа спортна зала към 37
Изграждане на физкултурен салон към 37 СУ, район Дирекция ЖОСТЕЕ
СУ, р-н „Люлин“.
"Люлин" – в етап на изпълнение.
Районна
администрация
Дирекция
„Образование“
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Мярка 2.1.4.
Взаимодействие и партньорство при реализиране на спортни програми, дейности и инициативи със спортни клубове и
организации
Дейности
Изпълнение на дейността
Отговаря и партнира
1.Програмни приоритети за
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта Дирекция „ПИСТ“,
образователни институции – Проекти, по Програмен приоритет 1 /образователни институции, Директори на детски
насочени към извънкласни и
районни администрации и малки населени места - 99 градини и училища
извънучилищни дейности в областта
проекта от които 67 проекта на училища/ДГ -14 058
на физическото възпитание, спорта и
участници и 32 проекта на РА – 81 183 участници:
здравословен начин на живот за деца
 проекти на училища и детски градини/ 186 160 лв.
и ученици в детски градини и
- проекти
насочени
към
извънкласни
и
училища – „Спорт в училище“ /за
извънучилищни дейности в областта на физическото
училища/, „Движение и здраве“ /за
възпитание и спорт – 23 проекта за ДГ; за училища –
детски градини/
24 проекта/ 129 557 лв.;
- проекти насочени към здравно и гражданско
образование, неформално обучение и социални
компетентности,
занимания
по
интереси
подпомагащи учебния процес – 5 проекта за ДГ; за
училища – 3 проекта/ 22 514 лв.;
- социална и образователна интеграция – 4 проекта на
ДГ; за училища – 3 проекта и 1 проект на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“/
22 379 лв.
- занимания по интереси в свободното време –
програма „Ваканция“ – 3 проекта на училища и 1
проект на ЦПЛР – „Спортна школа – София“/11 710
лв.
 проекти на районни администрации и малки
населени места/ 96 217 лв.
- спорт и туризъм – 16 проекта/ 49 951 лв.
- проекти в областта на екологично, здравно и
гражданско образование – 7 проекта/ 19 935 лв.
- проекти свързани с със социална и образователна
интеграция на рискови групи – 4 проекта/11 207 лв.
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дейности и инициативи за деца и ученици в
свободното време – 5 проекта/ 15 124 лв.
Програмно финансиране – 282 377 лв. – съгласно
Решение на СОС № 174/ 15.03. 2018 г.
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта Дирекция „ПИСТ“
по Програмен приоритет 2/ СК, НПО, младежки
организации – 54 проекта от които 39 проекта - спортна
дейност/ 13 389 участници; 15 проекта – младежки
дейности/ 4 924 участници:
 спортни дейности
- за „Спорт в училище“, „Движение и здраве“ – 19
проекта/ 54 282 лв.;
- спорт и туризъм сред младежки общности – 4
проекта/ 10 136,60 лв.
- здравословен начин на живот сред възрастните хора;
активно включване и социална интеграция на хора с
увреждания чрез двигателна и спортна активност – 6
проекта/ 19 292 лв.
- емблематични за гр. София спортни събития – 9
проекта/ 27 465,84 лв.
 младежки дейности
- насърчаване на икономическата активност и
кариерно развитие на младите хора – 3 проекта/
8 798 лв.;
- превенция на социално изключване на млади хора в
неравностойно положение – 2 проекта/ 5 546 лв.;
- гражданско
образование
и
ученическо
самоуправление – 5 проекта/ 13 764, 20 лв.
- здравно образование – превенция на ХИВ/ СПИН,
превенция на зависимости – 4 проекта/11 877,36 лв.
дейности в свободното време на ученици и студенти
– програма „Ваканция“ – 1 проект/ 3 103 лв. съгласно Решение на СОС № 174/ 15.03. 2018 г.
Финансирани 59 проекта на спортни клубове /СК/ - Решение на Дирекция ПИСТ/ СК
-

2.Програмни приоритети за спортни
клубове и организации – Проекти в
областта на физическото възпитание и
спорт, туризъм, реализирани в
партньорство с детска градини и
училище, насочени към извънкласни и
извънучилищни дейности в областта
на физическото възпитание, спорта и
здравословен начин на живот за деца
и ученици в общинските детски
градини и училища – „Спорт в
училище“ /за училища/, „Движение и
здраве“ /за детски градини в подкреп
на „София – Европейска столица на
спорта 2018 година“

3. Програма за развитие на детско –
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юношеския спорт /ДЮС/

СОС № 186/ 05.04.2018 г. – финансиране -792 782, 25 лв.
- индивидуални видове спорт – 29 проекта на СК;

-

277 789, 69 лв.
3 (три) СК
– джудо
2 (два) СК
– борба, самбо, кеч, сумо
1 (един) СК – бокс
4 (четири) СК – художествена гимнастика
5 (пет) СК
– Плувни спортове
1 ( един) СК – спортна стрелба
3 (три) СК
– фехтовка
1 (един) СК
– бадминтон
2 (два) СК
– гребане
2 (два) СК
– карате
1 (един) СК
– езда
1 (един) СК
– тенис
3 (три) СК – таекуондо

2 772 участници;
- колективни видове спорт/ 30 проекта
финансиране - 514 992, 56 лв.

4. Програма за ремонт на спортна
инфраструктура

на СК

–

13 (тринадесет) СК – баскетбол
10 (десет) СК
- волейбол
2 (два) СК
- хокей на лед
4 (четири) СК
- водна топка
1 (един) СК
- футбол

3 517 участници
Реализирани 33 обекта в 16 районни администрации - Дирекция ПИСТ/ РА
финансиране - 510 000 лв.
- 9 училищни физкултурни салона – 175 000 лв.
- 3 общински спортни площадки – 40 000 лв.
- 5 парк фитнес площадки, 10 тенис маси, 2 маси за шах и
дама - 178 700 лв.
- ремонт на 1 общинска хижа – 76 500 лв.
- аварийни ремонти на 3 спортни площадки – 39 800 лв.
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Цел 2.2.
Модернизирана образователна материално-техническа база за провеждане на качествен образователен процес,
позволяващ прилагане на съвременни педагогически подходи
Мярка 2.2.1.
Адаптиране и оборудване на детските градини и училищата съобразно съвременните подходи на педагогическата
работа и изискванията за качествен образователен процес
Дейности
Изпълнение на дейността
Отговаря и партнира
1.Изграждане и оборудване на смарт
Оборудвани са 23 училища с по 4 комплекти – проектор и
Директори на училища
класни стаи, кабинети по природни
лаптоп.
РУО София-град
науки, обновяване на кабинети по
Изградени безжични мрежи в 32 общински училища, както
ИКТ в училищата
следва:
1. 46 ОУ,,К.Фотинов"
2. 65 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
3. 146 ОУ "Патриарх Евтимий"
4. 200 ОУ "Отец Паисий"
5. 61 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
6. 70. ОУ "Св. Климент Охридски"
7. 76 ОУ "Уилям Сароян"
8. 11 ОУ ,,Св. Пимен Зографски"
9. 4 ОУ "Джон Атанасов"
10. 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски"
11. 150 ОУ "Цар Симеон Първи"
12. 75.ОУ "Тодор Каблешков"
13. 92 ОУ "Д. Талев"
14. 147 ОУ "Йордан Радичков"
15. 25 ОУ "Д-р Петър Берон"
16. 34 ОУ "Стою Шишков"
17. 142 ОУ "Веселин Ханчев"
18. 162 ОУ "Отец Паисий"
19. 139 ОУ "Захарий Круша"
20. 33. ОУ "Санкт Петербург"
21. 82. ОУ "Васил Априлов"
22. 53 ОУ "Николай Хрелков"
23. 106 ОУ "Григорий Цамблак"
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2.Прилагане на съвременни
педагогически и психологически
подходи в образователния процес и
приоритетно използване на
интерактивни технологии в основните
и допълнителните форми на
педагогическо взаимодействие в
детските градини

24. 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"
25. 58. ОУ „Сергей Руманцев“
26. 100 ОУ „Н. Геров“
27. 148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич“
28. 6 ОУ "Граф Игнатиев"
29. 129 ОУ "Антим I"
30. 191 ОУ „Отец Паисий“
31. 116ОУ "Паисий Хилендарски"
32. 109 ОУ "Христо Смирненски"
Оборудвани 64 детски градини със стационарни
интерактивни дъски и късофокусни мултимедиени
прожектори.
Оборудвани детски градини с комплекти – проектор и
лаптоп, както следва:
- ДГ № 4 "Слънчо" – 1 комплект;
- ДГ №193 "Славейче" – 3 комплекта;
- ДГ № 77 "Магнолия" – 1 комплект;
- ДГ № 127 "Слънце" – 3 комплекта.

Директори на детски
градини
РУО София-град

Мярка 2.2.2.
Създаване на условия за гъвкавост в използването на сградния фонд на детските градини и училищата
Дейности
Изпълнение на дейността
Отговаря и партнира
1. Изготвяне на програма за
През месец март е изготвена програма за преминаване на Дирекция
преминаване на училищата на
училищата на едносменен режим на обучение.
„Образование“,
едносменен режим на обучение
Директори на училища,
РУО София-град
Цел 2.3.
Сигурна и безопасна среда за осъществяване на образователния процес за всички деца и ученици
Мярка 2.3.1.
Осигуряване на ефективна охрана и безопасна среда в и около общинските образователни институции
Дейности
Изпълнение на дейността
Отговаря и партнира
1.Извършване на проверки на
Съгласно Методика на извършване на външен Дирекция „Сигурност“,
охранителната дейност в училища и
хоризонтален контрол на охраната на общински обекти на Районни
детски градини
територията на Столична община, по утвърден график са администрации, СДВР
извършени проверки на състоянието на охраната в
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2. Изграждане на видеонаблюдение в
училищата

общинските училища и детски градини в девет района,
както следва:
- р-н „Връбница“ – м. февруари;
- р-н „Красно село“ – м. март;
- р-н „Изгрев“ – м. май;
- р-н „Илинден“ – м. май;
- р-н „Лозенец“ – м. юни;
- р-н „Сердика“ – м. юли;
- р-н „Нови Искър“ – м. октомври;
- р-н „Кремиковци“ – м. ноември;
- р-в „Панчарево“ – м. декември.
През 2018 г. бе въведена Методика за оценка на средата на
сигурност и в детските градини, като при извършване на
проверките се попълват анкетни карти на основата, на
които се изготвят анализи и предложения.
Започнат процес на изграждане на видеонаблюдение в
Дирекция „Сигурност“
двадесет и две училища в районите, както следва:
- р-н „Красно село“ – 34 ОУ „Стою Шишков“ 36 СУ
„Максим Горки“ и 132 СУ „Ваня Войнова“;
- р-н „Подуяне“ – 106 ОУ „Гр. Цамблак“, 95 СУ „Проф.
Иван Шишманов“ и 130 СУ „Ст. Караджа“;
- р-н „Илинден“ – ПГВХТ „Д-р Георги Павлов“;
- р-н „Искър“ – 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“, 89 ОУ „Д-р
Христо Стамболски“, 150 ОУ „Цар Симеон І“, 163 ОУ
„Черноризец Храбър“, 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“, 69 СУ
„Д. Маринов“ и 108 СУ „Н. Беловеждов“;
- р-н „Младост“ – 145 ОУ „Симеон Радев“ и 10 СУ „Теодор
Траянов“;
- р-н „Витоша“ – 50 ОУ „Васил Левски“, 52 ОУ „Ц.
Церковски“, 64 ОУ „Цар Симеон Велики“ и 26 СУ „Йордан
Йовков“;
- р-н „Кремиковци“ – 162 ОУ „Отец Паисий“ и 117 СУ „Св.
Св. Кирил и Методий“.
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Мярка 2.3.2.
Ефективна координация между СО, МОН, РИО София-град и СДВР за повишаване на сигурността в общинските
детски градини и училища
Дейности

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира

1.Изготвяне на ежемесечни доклади
до кмета на СО за качеството на
охранителната услуга
2.Извършване на контрол на фирмите,
осъществяващи охранителна дейност,
даване на насоки за повишаване
качеството на охранителната услуга и
гарантиране на сигурността на децата
и учениците

Изготвени са обобщени месечни доклади до кмета на
Столична община с резултатите от проверките за всеки от
районите с направени конкретни предложения.
В началото на месец септември е проведена работна среща
на тема: „Устойчива среда за сигурност в учебните
заведения“. На срещата бяха обсъдени въпроси във връзка
с учебната 2018/2019 година за повишаване на качеството
на предоставяната охранителна услуга с цел недопускане
на инциденти с деца на територията на учебните заведения.
Експертите от дирекция „Сигурност“ представиха на
вниманието на фирмите, осъществяващи охранителна
дейност, констатираните пропуски при извършените
проверки през изминалата година и информираха
присъстващите за изготвената и действаща от началото на
годината методика за оценка на средата за сигурност в
училище.

Дирекция „Сигурност“
Дирекция „Сигурност“,
Дирекция
„Образование“,
РУО София-град,
СДВР, СД ПБЗН

Мярка 2.3.3.
Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на движението и мерки
за опазване живота и здравето на децата и учениците
Дейности
1.Разработване и реализиране на
проекти за обучение по безопасност
на движението в училища и детски
градини

Изпълнение на дейността
Одобрени и финансирани – 16 проекта на образователни
институции;
- изградени интерактивни площадки по БДП и
приложно колоездене: ДГ - 10, училища – 4
- изградени интерактивни кабинети по БДП – 2
кабинета: 1 – ДГ; 1 - училище

Отговаря и партнира
дирекция ПИСТ/
СБДДС
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2.Съфинансиране и подпомагане на
неправителствени организации за
събития и кампании в областта на БДв
3.Провеждане на кампании за
повишаване знанията на
обществеността за безопасни начини
за превоз на деца, за възможните
рискове, на които са подложени
децата по време на превоз, при
слизане и качване в автомобил,
престой в автомобила и др.

Одобрени и финансирани – 2 проекта на НПО

Дирекция ПИСТ, НПО/
СБДДС

4. Разработване на план за
противодействие на тероризма на
територията на Столична община

В изпълнение на чл. 16, т. 6 от Закона за противодействие Дирекция „Сигурност“
на тероризма и на основание Решение № 669 от 02.11.2017
г. на МС на РБ, относно приемане на Национален план за
противодействие на тероризма беше изготвен План за
противодействие на тероризма на територията на Столична
община, приет с Решение № 81 от 22.02.2018 г. на СОС.
Във основа на разработени Методика за определяне нивото
на сигурност и безопасност на всички общински обекти и
образец на План за сигурност в общинските детски градини
и училища се разработиха планове за сигурност.

- Европейска седмица на мобилността - /16 - 22/ септември Дирекция ПИСТ/
под мотото „Комбинирай, движи се!“- промяна на навиците СБДДС
в движението, чрез различни видове спорт – народна топка,
колоездене, ходене пеша, използване на градския
транспорт;
- Мащабна кампания по безопасно шофиране 6 и 7
октомври – Българска федерация по автомобилен
спорт/БФАС/ в партньорство с продуцентска къща „Зенит
ТВ продукции“, СБДДС и с медийното партньорство на
НОВА Броудскастинг Груп/ Национален стадион „Васил
Левски“.

НАПРАВЛЕНИЕ 3
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В СИСТЕМАТА НА СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛ 3.1.
Ефективна организация и координация между структурите на Столична община и всички заинтересовани страни в
сферата на образованието
Мярка 3.1.1.
Подобряване обмена на информация и координация между структурите на Столична община и самостоятелните
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институции в системата на образованието
Дейности

Изпълнение на дейността

1.Оптимизиране на дейността по
обмен и обработка на информация и
координация между дирекция
„Образование“, експертите
„Образование“ към районните
администрации и директорите на у-ща
и детски градини
2.Популяризиране на добри практики
за обмен на информация и
координация

Извърши се оптимизация на деловодната система на
Столична община, като част от проекта на Държавна
агенция „Електронно управление“ за внедряване на единна
система между държавните администрации за електронен
обмен на документи.

3. Участие в V Национална среща на
общинските експерти по образование

Отговаря и партнира
Столична община
Дирекция
„Образование“
Районни
администрации

Организиране на работни срещи, работни групи и Дирекция
семинари.
„Образование“,
Районни
администрации
Участие на експерти от д-я „Образование“ в V Национална НСОРБ
среща на общинските експерти по образование, проведена
на 14. - 16.02.2018 г. в гр. Хисаря.

Мярка 3.1.2.
Квалифицирано и компетентно управление на системата на столичното образование
Дейности

Изпълнение на дейността

1. Провеждане на квалификационни
семинари с директори на общински
детски градини и експертите
„Образование“ към районните
администрации по прилагане на
новите нормативни документи в
областта на образованието
2.Извършване на тематични проверки
за цялостната дейност на директорите
на детски градини

На проведени семинари през м. март и м. ноември са
дискутирани въпроси за промени в нормативната уредба в
системата на предучилищното и училищното образование
и прилагането им.

Отговаря и партнира
Дирекция
„Образование“,
РУО София-град,
Социални партньори,
НСОРБ

- „Цялостна дейност на директора“- извършени са 4 Дирекция
тематични проверки в ДГ № 66 „Елица“, район „Образование“,
„Панчарево; ДГ № 128 „Феникс“, район „Красна поляна;
ДГ № 105 „Ракета, район „Подуяне“; ДГ № 13 „Калинка“,
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3.Връчване на ежегодни награди на
Столична община на директори на
училища и детски градини за принос в
областта на образованието

район „Искър“. Не са констатирани нарушения.
- „Организация на храненето на деца със специални
хранителни потребности»- извършени са 23 проверки,
както следва: ДГ № 159, район „Средец“; ДГ № 107, район
„Красно село“; ДГ № 1, район „Възраждане“, ДГ № 48,
район „Сердика“; ДГ № 74, район „Подуяне“; ДГ № 168 и
ДГ 184, район „Слатина“; ДГ № 34 и ДГ № 49, район
„Изгрев“; ДГ № 169 и ДГ № 196, район „Красна поляна“;
ДГ № 15, район „Надежда“; ДГ № 13 и ДГ № 88, район
„Искър“; ДГ № 11, ДГ № 76, ДГ № 178, ДГ № 186, район
„Младост“; ДГ № 84 ДГ № 164, район „Овча купел“; ДГ №
101 и ДГ № 200, район „Люлин“.
- „Водене и съхранение на документите съгласно Наредба
№ 8 на МОН от 11.08.2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното и
училищното образование“- ДГ № 166 „Веселушка“, район
„Лозенец“; ДГ № 170, район „Надежда“; ДГ № 140, район
„Кремиковци“; ДГ № 29, район „Изгрев“; ДГ № 57, район
„Люлин“. Не са констатирани нарушения.
- „Проверка на ученическото столово хранене“ - 20. ОУ,
район „Триадица“; 2. СУ, район „Витоша“; 149. СУ, район
„Овча купел“; 112. ОУ, район „Оборище“; 81. СУ, район
„Младост“; 11. ОУ, район „Изгрев“; 48. ОУ, район
„Сердика“; 25. ОУ, район „Красно село“.
- „Проверки по жалби и сигнали“- извършени са 107
проверки. Всички сигнали и жалби са обработени.
Изпратени са отговори до жалбоподателите.
На 17.05.2018 г. се проведе награждаване на общо 42-ма
директори на общински училища и детски градини за
принос в областта на образованието. Церемонията се
проведе в театър „София“, като по повод награждаването
се представи спектакълът „Женитба“. С Решение №
237/26.04.2018 г. на СОС са удостоени с наградата на
Столична община в областта на предучилищното и

Дирекция
„Образование“,
Районни
администрации,
Столичен общински
съвет
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4.Връчване на ежегодни награди на
директори на столични образователни
институции и учители по физическо
възпитание и спорт и личности с
принос в развитието на ученическия
спорт

училищното образование – статуетка с герба на София и
грамота: ДГ № 155 „Веселина“, район „Слатина“, директор
Недялка Кацарска и 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“,
район „Възраждане“, директор Вера Катранджиева.
Съгласно Решение № 90/ 22.02.2018 г. на СОС – наградени Дирекция ПИСТ,
114 учители, съгласно Правила за условията и реда при Районни
предоставяне на материална награда за учители по ФВС, администрации
извели на призови места ученически отбори и
индивидуални състезатели – Ученически игри.
Финансови награди в размер на 14 900 лв., при следните
категории:
- финансова награда в размер на 100 лв. – 98 учители
- финансова награда в размер на 120 лв. – 4 учители
- финансова награда в размер на 130 лв. – 23 учители

Мярка 3.1.3.
Конструктивно взаимодействие и координация с всички заинтересовани страни за провеждане на съгласувана и
прозрачна политика в сферата на образованието
Дейности

Изпълнение на дейността

1.Подготовка на документи в областта
на предучилищното и училищното
образование, произтичащи от
ангажиментите на Столична община,
съгласно изискванията на Закона за
предучилищното и училищното
образование

- Едногодишен план за действие по реализация на
Стратегията за образование на Столична община;
- Отчет на план за действие по реализация на Стратегията
за образование на Столична община;
- Едногодишен план за действие по реализация на
Стратегия за личностното развитие на децата и учениците;
- Отчет на план за действие по реализация на Стратегията
за личностно развитие на децата и учениците.

Отговаря и партнира
Дирекция
„Образование“,
Дирекция „Социални
дейности“, Дирекция
„ПИСТ“, МОН, МФ,
РУО София-град,
Социални партньори,
НПО,
НСОРБ

ЦЕЛ 3.2.
Приложен ефективен и ефикасен децентрализиран модел на управление на образователните институции
Мярка 3.2.1.
Децентрализиране на управлението на детските градини
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Дейности
1.Изработване на формули по
дейности за прилагане на система на
делегирани бюджети в общинските
детски градини за 2018 г.

Изпълнение на дейността
Формулите са утвърдени със Заповед № СОА18-РД09205/26.02.2018 г. на кмета на Столична община.
Бюджетът на детските градини се формира от средства
държавна отговорност и местна отговорност.
Средствата държавна отговорност се разпределят както
следва:
o 98 % от ЕРС за деца в яслени групи – 1 169 лева;
o 99 % от ЕРС за деца от 2 до 4 г. в целодневна група 1 870 лв.
o 98 % от ЕРС за 5 и 6 г. деца целодневна
подготвителна група – 2 095 лв.
o Компоненти на формулата са:
- Основни компоненти: разходен стандарт, брой деца
и ученици, брой паралелки и групи, вида на
образователната институция.
- Допълнителни компоненти – отразяват обективни
фактори и специфики, определящи различия в
разходите.
o 1,5 % резерв, който се използва за заплащане на
възнаграждения на служители, заместващи персонал
в платен отпуск след майчинство или отпуск за
временна нетрудоспособност и за възнаграждения
на персонал, нает за новопостъпили деца през 2018
г., малка детска градина до 115 деца.
Средствата местна отговорност се разпределят според
броя деца и определения от СОС ЕРС на едно дете – за
деца до 4 г. – 800 лв. и за деца на 5 и 6 г. – целодневна
подготовка – 600 лв.. От тях:
o 91,75% на база брой деца до 4 години
o 91,2% на база брой деца на 5 и 6 години
o допълнителни средства за доставка на храна в друга

Отговаря и партнира
Дирекция
„Образование“,
Дирекция „Финанси“,
МОН, МФ,
Социални партньори,
Директори на детски
градини

34

сграда на детската градина – 25 лв. на дете;
o допълнителни средства за детска градина,
отоплявано с течно гориво – 180 лв. на дете
o допълнителни средства за функциониращ басейн –
14 000 лв.
o допълнителни средства за поддържане на МТБ – по
13 лв.
o резерв- 2%
Специални групи в детски градини за деца със
специални образователни потребности.
o 100% ЕРС – 5 130 лв. на дете
o РС за група – 6 660 лв.
o РС за институция – 20 000 лв.
Средствата от резерва остават в СО и са изразходени за:
- отопление в детски градини – 100 000 лева. Средствата се
отпускат след представяне на финансови разчети по
бюджета на детската градина.
Проведено съвещание за приемане на формулите за
прилагане на система на делегирани бюджети по дейности
в общинските детски градини за 2018 г. на 07.02.2018 г.
- Прилагане система на делегиран бюджет;
- Подобряване образователната инфраструктура чрез
средства от делегираните бюджети на детските градини;
- Реализиране на собствени приходи от допълнителни
дейности в детските градини;

2.Провеждане на работни съвещания с
Дирекция
директори на детски градини за
„Образование“
обсъждане и приемане на формулите
3. Автономия за провеждане на
Директори на детски
образователни политики,
градини
самоуправление и
децентрализация в общинските детски
градини
Мярка 3.2.2.
Подобряване на управлението на училищата за осигуряване на качество на образователния процес
Дейности
1.Изработване на формули по
дейности за прилагане на система на
делегирани бюджети в 176 общински
училища за 2018 г.

Изпълнение на дейността
Формулите са утвърдени със Заповед № СОА18-РД09205/26.02.2018 г. на кмета на Столична община.
В училищата се съставя и отчита бюджет в следните
дейности:

Отговаря и партнира
Дирекция
„Образование“,
МОН, МФ,
Социални партньори,
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Директори на училища
І. Подготвителни групи в училища
Получават 100% от определения ЕРС по броя на децата на
5 и 6 години
o ЕРС за 2018 г. – 1 110 лв. при полудневна
организация на учебния процес и при целодневна
организация на учебния процес – 2 095 лв.
ІІ. Неспециализирани училища
- 97,5% на база брой ученици по единен разходен стандарт
за дневна форма на обучение – 1 370 лв.
- 97,5 % при ЕРС 2 282 лв. за ученици профил ”Изкуство”
- РС за вечерна форма на обучение – 1 588 лв.
- РС за индивидуална форма на обучение – 3 592 лв.
- РС за задочна форма на обучение – 1 065 лв.
- РС за паралелка – 6 992 лв.
- РС за институция – 33 000 лв.
Допълнителни компоненти по формулата:
- Допълнителни средства за училища, отоплявани с течно
гориво – 1 100 лв. на паралелка
- Допълнителни средства за въведен едносменен режим на
обучение – 1000 лв.
- Допълнителни средства за обучение на ученици със СОП
– 130 лв. на ученик
- 1,5 % - резерв. Средствата от резерва остават в Столична
община и са изразходени за:
 Ремонти, свързани с подобряване на МТБ в 119
училища – 1 088 259 лева
 отопление в училища – 352 000 лева
 ремонт и издръжка на басейни – 180 000 лева
 проверки на писмени работи – 99 147 лева
Като допълващи стандарти бяха предоставени средства за:
- подобряване на материално-техническата база до 10 000
лв. при осигурено съфинансиране в размер на 10% от
училището.
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ІІІ. Специализирани училища
-98,5% на база брой ученици по единен разходен стандарт
- Разходен стандарт за ученик в спортно училище – 2 289
лв.
-Разходен стандарт за комбинирана форма на обучение – 1
09 лв.
- Разходен стандарт за брой паралелки – 11 600 лв.
- Разходен стандарт за институция – 33 000 лв.
1.47 % резерв
ІV. Професионални гимназии
Тук се включват Професионална гимназия по селско
стопанство „БУЗЕМА“ и Професионална гимназия по
хранително-вкусови технологии „Проф. Д-р Георги
Павлов“, както и Профилираната
гимназия за
изобразително изкуство. Включват се и разкритите в 5
училища
паралелки в професионални направления:
транспорт, стопанско управление, услуги за личността и
социални услуги, физически науки и изкуство. Тези
училища получават 100% от определения ЕРС за
съответното професионално направление.
V. „Общежития”
Получават 100% от определения разходен стандарт:
- Разходен стандарт за ученик в общежитие – 1 437 лв.
- Разходен стандарт за група в общежитие – 8 016 лв.
- Разходен стандарт за институция – 19 000 лв.
VІ. Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/
Средства в размер на 1 636 800 лв. предоставени със Закона
за бюджета на РБългария за 2018 г. се разпределят между
ЦПЛР – Спортна школа „София“ и ЦПЛР – Център за
изкуства, култура и образование „София“ в зависимост от
броя на персонала и достигнатото ниво на работни заплати.
Издръжката на двата ЦПЛР е за сметка на утвърдения
бюджет на функция „Образование“ – местни дейности за
2018 г.
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VІІ. Ресурсно подпомагане.
Предоставят се 100% от средствата, предвидени със Закона
за бюджета на РБългария за 2018 г. в следните размери:
- норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане от екип
на детската градина или училище – 2 476 лв.;
- норматив за създаване на условия за приобщаващо
образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане – 359
лв.

2.Провеждане на работни съвещания с
директори на училища за обсъждане и
приемане на формулите

Извън разходните стандарти се предоставят и средства по
нормативи и допълващи стандарти за:
- материална база на училищата за учениците на редовна
форма на обучение – 25 лв. на ученик;
- подпомагане на храненето на децата от подготвителните
групи в ДГ и у-ща и учениците от І до ІV клас – 72 лв. на
дете и ученик;
- „защитено училище“ и „защитена детска градина“;
Извън единните разходни стандарти и допълващите
стандарти се предоставят и средства за стипендии на
учениците в гимназиален етап на обучение в т.ч.:
- за ученик в гимназиален етап на обучение в
неспециализирани училища и в професионални паралелки
„Стопанско управление и администрация и социални
науки“ и „Услуги на личността“ – 97 лв.
Проведени са работни съвещания на 08.02.2018 г. и Дирекция
09.02.2018 г. с директори на училища, на които са обсъдени „Образование“
и приети формулите за разпределение на делегираните
бюджети по дейности.

Мярка 3.2.3.
Подобряване на работната среда и квалификацията на учителите и служителите в системата на столичното
образование
Дейности
Изпълнение на дейността
Отговаря и партнира
1.Участие в обучения за прилагане на На 17.04.2018 г. за учители от столичните ДГ и училища са МОН, РУО София-град,
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иновативни методи за преподаване и
оценяване на резултатите на
учениците

2.Участие в обучения за прилагането
на модели за позитивно възпитание и

проведени 2 семинара на тема “Работа с електронни
образователни ресурси в учебния процес – обмяна на добри
практики“.
- В семинара за учители на училища участват 72 учители от
столични училища. С презентации своят опит и добри
практики представиха 14 учители - Мария Методиева –
главен учител по АЕ във II АЕГ; Теодора Тодорова –
старши учител по философия в 9 ФЕГ; Цветелина Таралова
– главен учител по АЕ в 88 СУ; Валентина Стоянова –
старши учител по география и икономика в 69 СУ; Кирил
Славчев – главен учител по история и цивилизация в
НПГПФ; инж. Албена Павлова – учител по професионална
подготовка в ПГТК; Стела Николова – главен учител в
начален етап в 30 СУ; Пепа Игнатова – учител по Биология
и здравно образование в 30 СУ. Учителите представят
своята работа в часовете с приложенията „Уча.се“; Kahoot!;
Envision; calameo; eTwining; Learning Apps.frg; class Dojo и
облачното пространство на Office 365.
- В семинара за ДГ участват 163 учители от столични
детски градини. С презентации своя опит представиха 11
учители – Даниела Димитрова - главен учител в ДГ № 47,
Любимка Иванова – учител в ДГ № 47, Вилма Антонова –
старши учител в ДГ № 66, София Янкулова – учител в ДГ
№ 66, Бистра Гочева – старши учител в ДГ № 51, Ивайло
Иванов – заместник-директор в ДГ № 184, Виктория
Георгиева – главен учител в ДГ № 184, Марияна Кутева –
учител в ДГ № 184, Ариета Вичишта – учител в ДГ № 184,
Цветелина Каменова – старши учител в ДГ № 65, Галина
Желева – учител в ДГ № 65. Учителите представят своята
работа в педагогическите ситуации с интерактивна дъска,
документ камера, вотинг система, таблети, пляс камера,
интерактивна пчеличка и свързана класна стая.
Проведени дейности по НП „ Квалификация“ 2017 г.:
1. Обучения, насочени към формиране на базови умения и

Педагогически
персонал в училища и
детски градини

МОН, РУО София-град,
Педагогически
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подобряване на взаимодействието
между семейството, детската градина
и училището

техники за изграждане на практически умения за работа с персонал в училища и
лица с емоционални поведенчески разстройства - детски градини
агресивно, девиантно и делинквентно поведение и с лица
жертви на емоционално пренебрегване, злоупотреба,
насилие и експлоатация.
2. Обучение на педагогически специалисти на тема:
„Превенция и преодоляване на стреса и превенция на
агресията“.
3. Обучение на учители за персонална сигурност – култове
и нетрадиционни вярвания, разпознаване при прояви на
радикализация и методи за превенция на тероризма.
4. Обучение на педагогически специалисти за безопасен
интернет.
5. Обучение на тема: „Развиване на умения за
първоначална идентификация при случай на трафик на
деца и превенция на употребата на наркотични и упойващи
вещества“.
6. Обучение на тема: „Оказване на първа долекарска
помощ”.
7. Обучение на тема: „Ранно оценяване чрез скрининг за
определяне на риск от възникване на обучителни
затруднения при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца в
детската градина и форми на подкрепа. Формиране на
умения за реализиране на подкрепящи форми на
педагогическо въздействие при работа с деца или ученици
с обучителни затруднения“.
8. Обучение на тема: „Повишаване на компетентностите на
педагогическите специалисти за оценка и разпознаване на
потребности от обща и допълнителна подкрепа за
личностно
развитие.
Екипна
работа
и
междуинституционално взаимодействие при осигуряване
на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.
6.9. Обучение на тема: „Подготовка на детската градина и
училището за осъществяване на приобщаващо образование
и изграждане на практически умения у педагогическите
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специалисти за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности“.
10. Обучение на тема: „Психологическа подкрепа на деца и
ученици с емоционално-поведенчески разстройства и
формиране на умения за справяне при проявена агресия от
страна на ученици“.
Стартира обучението на 70 помощник-възпитатели,
Дирекция
реализирано от НАПОО.
„Образование“

3. Провеждане на квалификационни
обучения на помощник-възпитателите
в детските градини
4.Участие в обучения за въвеждане и
По НП „Квалификация“ 2017 г. са обучени 163
прилагане на иновационни технологии педагогически специалисти по 38 теми:
и интерактивни методи и средства
1. Обучения на експерти и учители за обучители за
прилагане на нови учебни програми и стандарти.
Прилагане на новите учебни планове и програми от
учители преподаващи във II клас по технологии и
предприемачество.
2. Обучения на експерти и учители за обучители за
прилагане на нови учебни програми и стандарти.
Прилагане на новите учебни планове и програми от
учители преподаващи в V и VI клас по технологии и
предприемачество.
3. Обучения на експерти и учители за обучители за
прилагане на нови учебни програми и стандарти.
Прилагане на новите учебни планове и програми от
учители преподаващи в VIII клас по информатика.
4. Обучения на експерти и учители за обучители за
прилагане на нови учебни програми и стандарти.
Прилагане на новите учебни планове и програми от
учители преподаващи в VIII клас по информационни
технологии.
5. Обучения на експерти и учители за обучители за
прилагане на нови учебни програми и стандарти.
Прилагане на новите учебни планове и програми от
учители преподаващи в VIII клас по технологии и

МОН, РУО София-град,
Педагогически
персонал в училища и
детски градини
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5.Разработване на програми и проекти
за въвеждане на иновации в
образователните институции

предприемачество
6. Обучения на експерти и учители за обучители за
прилагане на нови учебни програми и стандарти.
Прилагане на новите учебни планове и програми от
учители преподаващи в VIII клас по философия.
7. Обучения на експерти и учители от професионални
гимназии за прилагане на нови учебни програми и
стандарти.
Обучение по прилагането на рамковите
програми за професионално образование и обучение.
8. Обучения на експерти и учители от професионални
гимназии за прилагане на нови учебни програми и
стандарти. Обучение на учители по професионална
подготовка в използването на различни среди за нуждите
на електронното обучение в платформите с отворен достъп:
MOODLE; ATUTOR; CLAROLINE; ILIAS; SAKAI;
DOTLRN; FLE3 и др.
9. Обучения на експерти и учители от професионални
гимназии за прилагане на нови учебни програми и
стандарти. Обучение на учители от професионално
направление „Производствени технологии – текстил,
облекло, обувки и кожи “ по новото учебно съдържание
при използване на мулажен метод при обучение и работа
по професия „Модист“.
- 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ – проект „Ефективно
Педагогически
използване на иновативни методи в образованието“ –
персонал в училища и
програма ЕРАЗЪМ +
детски градини
- 39 СУ „Петър Динеков“ – „Повишаване качеството на
обучението чрез иновативни методи и европейски
практики“ – програма ЕРАЗЪМ +
- 30 СУ „Братя Миладинови“ – „Наука и технологии в
многоезичната класна стая“ – програма ЕРАЗЪМ +
- 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ – „Лидери в Европа иновации в час“ – програма ЕРАЗЪМ +
- 65 ДГ „Слънчево детство“ – „Приложимостта на медиите
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6.Подобряване на условията на труд
чрез реновиране и модернизиране на
базата

в детската градина“ – програма ЕРАЗЪМ +
- 66 ДГ „Елица“ – „Вибрация на музиката и музиката като
ключ за развитие на интеркултурното включване и
нормални критични подходи“ – програма ЕРАЗЪМ+
І. Извършени са ремонти в 22 обекта, в т.ч. 13 детски
градини и 9 училища, съгласно Решение № 462/12.07.2018
г. на СОС, на стойност 2 035 600 лева. Дейностите са
свързани с:
- конструктивно укрепване – в ДГ № 107, район "Красно
село"; ДГ № 155, район "Слатина"; ДГ № 54, район Красна
поляна"; ДГ № 101, район "Люлин"; 117 СУ, район
Кремиковци"; ДГ № 25, район "Банкя";
- мерки по енергийна ефективност – в ДГ № 50, район
"Възраждане"; ДГ № 149 и 29 СУ, район "Сердика"; 148
ОУ, район "Слатина"; 47 СУ и 121 СУ, район "Триадица";
ДГ № 126, 196 и 126, район "Красна поляна"; ДГ № 52 и
179, район "Илинден", 150 ОУ, район "Искър"; 64 ОУ,
район "Витоша"; 172 ОУ, район "Нови Искър"; 155 ОУ,
район Панчарево".
Дейности, свързани с конструктивно укрепване и мерки по
енергийна ефективност в ДГ № 23, район "Изгрев".
ІІ. Ремонти в 7 обекта, в т.ч. 4 детски градини и 3 училища,
съгласно Решение № 577/26.07.2018 г. на СОС, на стойност
590 500 лева. Дейностите са свързани с:
- мерки по енергийна ефективност – в ДГ № 136 и 80,
район "Красно село";
- преустройства – на ДГ № 142 - филиал, район "Красно
село"; ДГ 191, район "Оборище"; 122 ОУ район "Лозенец";
- частична подмяна на дворна канализация в 149 СУ, район
"Овча купел;
- изграждане на многофункционална спортна площадка в
170 СУ, район "Нови Искър".
ІІІ.
Ремонтни
дейности,
съгласно
Решение
№
460/12.07.2018 г. на СОС – въвеждане на мерки по

Дирекция „ЖОСТЕЕ“,
Районни
администрации,
Директори на училища
и детски градини, УН
Дирекция
„Образование“,
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енергийна ефективност в 52 ОУ, район "Витоша", на
стойност 150 000 лева.
ІV.
Ремонтни
дейности,
съгласно Решение
№
571/26.07.2018 г. на СОС – подмяна на асфалтова настилка
в двора на 23 СУ, район "Слатина", на стойност 187 000
лева.
V. Ремонтни дейности, съгласно Решение № 579/26.07.2018
г. на СОС – реконструкция на 6 бр. детски площадки в ДГ
№ 88, район "Искър", на стойност 250 000 лева.
Мярка 3.2.4.
Гарантиране кадровото обезпечаване на образователната система с учители и други педагогически специалисти
Дейности

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира

1. Партньорство с организации,
осъществяващи подготовка, обучение
и квалификация на педагогическите
специалисти и осигуряване на кадрово
обезпечаване в общинските
образователни институции

Осъществява се взаимодействие между детските градини и
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
към СУ за обучение и квалификация на учители и
директори.
Създадени са бази в детски градини за провеждане на
педагогическа
практика
на
студенти,
изучаващи
предучилищна педагогика.

Дирекция
„Образование“,
Директори на училища
и детски градини,
Обучителни
организации

Мярка 3.2.5.
Стимулиране кариерното израстване на учителите
Дейности
1.Иницииране на награди за
постижения в областта на
образованието

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира

1. Във връзка с писмо на МОН с № 9105-123/10.10.2017 г. и СБУ, РУО София-град,
Заповед № РД 09-1767/09.03.2017 г. на министъра на Столична община
образованието и науката относно връчване на ежегодната
награда „Константин Величков” за удостояване на учители
с постигнати високи резултати в професионалната дейност
и принос в развитието на българското образование по
повод честването на 1 ноември – Ден на народните
будители, са дадени три предложения и присъдена награда
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в категория „Работа с ученици с изявени дарби” на
Валентин Дойнов – старши учител по биология и здравно
образование в НПМГ „Акад. Чакалов”.
2. Във връзка с писмо на МОН с № 9105-151/03.05.2018 г.,
и заповед на началника на РУО – София-град по повод
честването на 24 май – Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост и присъждането на
грамота „Неофит Рилски” след доклад вх. № РУО111240/10.05.2018 г. на работна група от старши експерти
на РУО – София-град, са предложени на МОН 21 учители
и директори с принос за развитието на образователното
дело, номинирани от педагогическите съвети по
определени от МОН критерии. 16 учители и директори са
предложени от партньорски организации. Всички
номинирани 37 учители и директори са удостоени с
грамота „Неофит Рилски”.
3. Във връзка с писмо на МОН с № 9105-131/ 18.04.2018 г.
и Заповед № РД 09-1766/ 09.03.2017 г. на министъра на
образованието и науката за учредяване ежегодна награда
„Св. Иван Рилски” за удостояване на директори за
постигнати високи резултати в професионалната си
дейност по повод честването на 11 май – Деня на „Св.св.
равноапостоли Кирил и Методий“, е предложена за
награждаване Детелинка Траянова – директор на Държавен
логопедичен център, София.
4. Със Заповед № РД 01-209/13.06.2018 г. на началника на
РУО – София-град са удостоени с Годишни награди - 2018
г. на РУО – София-град, за цялостна дейност и
изключителни постижения в столичното образование, за
образцово изпълнение на професионалните им задължения
и за високи постижения в предучилищното и училищното
образование педагогически специалисти от образователни
институции на територията на област София-град, както
следва:
1. С плакет за заслуги и принос към столичното
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образование – 9 директори на училища.
2. С пластика /Сова/ и грамота за принос към столичното
образование – 9 директори на училища.
3. С пластика /Сова/ и грамота за принос към столичното
образование – 25 педагогически специалисти учители,
заместник-директор, ръководител „Компютърен кабинет“.
5. Във връзка с присъждане на ежегодната награда
„Сърцето на София” на директор, учител и ученик от град
София и писмо на Арт Център „Кърнолски” с вх. № РУО17985/10.04.2018 г. в РУО – София-град са постъпили
доклади с вх. № РУО1-8423/12.04.2018 г. от директора на
Втора АЕГ „Томас Джеферсън”, вх. № РУО18459/13.04.2018 г. от директора на 144. СУ„Народни
будители”, вх. № РУО1-8511/13.04.2018 г. от директора на
СМГ „П. Хилендарски” и вх. № РУО1-8484/13.04.2018 г.
от директора на СУ „Ген. Вл. Стойчев” и СV на директора
на 18. СУ „Уилям Гладстон”. Номинирани от РУО –
София-град за получаване на наградата „Сърцето на
София” са:
- Величка Стойчева – директор на 18. СУ „Уилям
Гладстон”.
- Мария Методиева Генова – главен учител по
английски език във Втора АЕГ „Томас
Джеферсън“.
- Галина Василева Ташева – учител по класическо
пеене, поп и джаз пеене и музика в 144. СУ
„Народни будители”.
- Петър Христов Христов – ученик от XII „а” клас
в СМГ „П. Хилендарски”.
- Любослав Николаев Григоров – ученик от XI
клас в СУ „Ген. Вл. Стойчев”.
2.Обмен на учители и ученици за
повишаване на квалификациите и

През 2018г. 21 ученици от 11-те класове на ПГ по РУО София-град,
Телекомуникации гр. София проведоха практика по проект Директори на училища
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запознаване със съвременни
образователни подходи

на програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Образователна
мобилност за граждани“, сектор „Професионално
образование“ на тема „Чрез европейска практика към
успешна професионална кариера “. Партньори на
гимназията по проекта са две организации от групата ETN
(Education and Training Network):
- ТRIBEKA TRAINING LAB S.L.U (Малага-Испания).
- ETN Training Vision (Корк - Ирландия).
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U е испанска агенция за
обучение, която организира и управлява стажове и
образователни програми за студенти, преподаватели и
безработни идващи от цяла Европа. Благодарение на
голямата си мрежа от партньорски компании, TRIBEKA
осигури стаж за 10 ученици от ПГ по Телекомуникации в
следните 4 компании в гр. Малага в областта на IT
технологиите:
• INTERNET WEB SOLUTIONS
• ASOCIACIÓN ARRABAL
• MALAGAMICRO и
• RESIDENCIA EEMM LA ROSALEDA
ETN TRAINING VISION Ireland е ирландска агенция за
обучение. Благодарение на тази организация 11 ученици от
ПГ по Телекомуникации проведоха практика в
Технологичния институт на гр. Корк. Там бе организирано
обучение и workshop в областта на информационните
технологии.
Обучение на учители по проект ДОМИНО:
• „Методика на дуалното образование по швейцарски
модел“.
• „Образователни подходи при дуална форма на обучение“.
• Съвместно обучение с наставници от фирмите-партньори.
• Обучение за оптимизиране на организацията на ДИ за
СПК и креативност при разработване на НИП за професия.
• Фирмено обучение от БМВ и Форд за повишаване
квалификацията на учители-инженери.
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• Двудневно обучение от немски специалист от фирма БМВ
за работа с фирмените стендове за електрически
автомобили i3.
Софийска професионална гимназия по туризъм осигури
през настоящата 2018г. :
- Еднодневно обучение на 17 учители по теория и
практика на професията в реална работна среда –
хотел „Хилтън“ София.
- Обучение на учители по теория и практика на
професията в Мастер класове, организирани от
Метро Академия – през цялата година, по
предварително съгласуван график.
- Обмен на 4 ученици и 2 учители през месец
ноември 2018 г. по проект по програма „Еразъм
+“/КД2 в гр. Гдиня, Полша.
По обмен на ученици и учители през 2018 год. за
повишаване
квалификацията
и
запознаване
със
съвременните образователни подходи от Професионална
гимназия по туризъм “Алеко Константинов” - гр. Банкя
през 2018 година 7 учители по професионална подготовка
от ПГТ-Банкя преминаха обучение през различни отдели
на 5-звездния хотел от международната хотелска верига
„Хилтън“, за да поддържаме връзката между теория и
практика, между професионалното образование и
изискванията на бизнеса. В дългогодишното ни
сътрудничество хотел „Хилтън“ периодично прави такива
обучения за учителите от ПГТ и те са удостоверени със
съответните сертификати. А през месец май 2018 год. в
хотел „Хилтън” София се проведе обучение на ученици, на
което лично генералният директор поднесе приветствие,
представи възможностите за постъпване на работа след
завършване на образованието, начерта перспективите за
кариерно развитие и им пожела да станат добри
професионалисти.
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3.Развиване на форми на
наставничество в училища и детски
градини

В изпълнение на чл. 7 от Наредба № 12/01.09.2016 г. на РУО – София-град
МОН за статута и професионалното развитие на учителите, Директори на училища
директорите и другите педагогически специалисти в и детски градини
редица столични детски градини и училища се осъществява
методическа подкрепа на новоназначени учители под
различни форми.
1. През учебната 2017/2018 година РУО – София-град е
реализирало инициативи в рамките на Национална
програма „Квалификация“:
- обучение на наставници на млади учители за
партньорства със заинтересовани страни. Формиране на
екипи – проведено между 18.10 и 03.11.2017 г.
- кръгла маса на тема „Представяне на добри практики на
тема: „Ролята на наставничеството в системата на
предучилищното и училищното образование“ през месец
ноември 2017 г.
- обучение за млади учители на тема: „Проблемно и
проектно ориентирано обучение за формиране на умения за
работа в екип и за повишаване мотивацията на учениците“.

4. Провеждане на квалификационни
форми за прилагане на подходящи
педагогически и психологически
подходи

1. Проведени обучения, насочени към формиране на базови
умения и техники за изграждане на практически умения за
работа с лица с емоционални поведенчески разстройства агресивно, девиантно и делинквентно поведение и с лица
жертви на емоционално пренебрегване, злоупотреба,
насилие и експлоатация.
2. Обучение на педагогически специалисти на тема:
Превенция и преодоляване на стреса и превенция на
агресията.
3. Обучение на учители за персонална сигурност – култове
и нетрадиционни вярвания, разпознаване при прояви на
радикализация и методи за превенция на тероризма.
4. Обучение на педагогически специалисти за безопасен
интернет.

РУО София-град,
Директори на училища
и детски градини
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5. Обучение на тема: „Развиване на умения за
първоначална идентификация при случай на трафик на
деца и превенция на употребата на наркотични и упойващи
вещества“.
6. Обучение на тема: „Оказване на първа долекарска
помощ”.
7. Обучение на тема: „Ранно оценяване чрез скрининг за
определяне на риск от възникване на обучителни
затруднения при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца в
детската градина и форми на подкрепа. Формиране на
умения за реализиране на подкрепящи форми на
педагогическо въздействие при работа с деца или ученици
с обучителни затруднения“.
8. Обучение на тема: „Повишаване на компетентностите на
педагогическите специалисти за оценка и разпознаване на
потребности от обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие. Екипна работа и
междуинституционално взаимодействие при осигуряване
на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.
9. Обучение на тема: „Подготовка на детската градина и
училището за осъществяване на приобщаващо образование
и изграждане на практически умения у педагогическите
специалисти за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности“.
10. Обучение на тема: „Психологическа подкрепа на деца и
ученици с емоционално-поведенчески разстройства и
формиране на умения за справяне при проявена агресия от
страна на ученици“.
Мярка 3.2.6.
Повишаване на грижите и превенцията на здравето сред децата, учениците и работещите в структурите на столичното
образование
Дейности

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира
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1. Осигуряване здравните кабинети на
всички училища и детски градини с
медицински специалисти през цялата
учебна година
2.Организиране на обучителни
семинари с цел повишаване
квалификацията на медицинските
специалисти

Във всички училища и детски градини са осигурени
медицински специалисти през цялата учебна година.

Проведени са обучителни семинари, съвместно със СРЗИ,
на теми:
- „Превенция на хроничните незаразни болести. Физическа
активност. Остеопороза.“;
- „Здравословно хранене. Поддържане на личната
хигиена“;
- „Закаляване на децата. Физическа активност“;
- „Травматизъм и оказване на първа помощ“;
- „Зависимости – наркотици, тютюнопушене, алкохол“;
- „Проблеми на психичното здраве“;
- „Инфекциозни заболявания“;
- „Профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ“;
- „Неинфекциозни заболявания“.
3.Провеждане на разяснителни
Медицинските специалисти от училищните здравни
кампании за превенция на заболявания кабинети провеждат ежегодно, по предварително изготвен
и рисково поведение сред децата и
план за „Промоция на здравето“, одобрен от СРЗИ,
учениците
разяснителни кампании за превенция на заболявания и
рисково поведение сред децата и учениците.
2. Научно-практическа конференция – Съгласно Решение № 90/22.02.2018 г. на СОС –
„Добри практики в областта на
финансиране 1 050 лв. Наградени шест образователни
здравословния начин на живот в
институции, с включване на над 100 участници –
образователните институции“
представители на образователни институции, висши
училища, РУО – София-град, експерти „Младежки
дейности и спорт“ – РА, научни лектори, студенти и
ученици.
 наградени – 4 ДГ – ДГ 37 „Вълшебство“, ДГ 116
„Мусала“, ДГ 90 „Веса Паспалеева“, ДГ 99

Дирекция
„Здравеопазване“,
Районни
администрации,
Директори на училища
и детски градини
Дирекция
„Здравеопазване“,
Директори на училища
и детски градини

Дирекция
„Здравеопазване“,
Директори на училища
и детски градини
Дирекция ПИСТ/ НСА
„Васил Левски“, РУО –
София-град,
образователни
институции
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„Брезичка“; 2 училища – 1 СУ „Пенчо Славейков“,
123. СУ „Стефан Стамболов“
НАПРАВЛЕНИЕ 4
РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА И ЛИЧНОСТТА
ЦЕЛ 4.1.
Създадени условия за развитие на ценностите, интересите и личността на децата и учениците с познание и отношение
към града, националните, европейските, гражданските ценности и традиции.
Мярка 4.1.1.
Повишаване на интереса и ангажираността в занимания по интереси, запознаване с историята и културния живот в
града и спорта
Дейности
1.Участие в културния календар на
Столична община за събития,
насочени към децата и учениците

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира

Проведени събития, включени в Културния календар на Дирекция „Култура“
Столична община за 2018 г., насочени към деца и ученици
са:
- „Походът на книгите“ – Национална кампания за
насърчаване на четенето;
- „Стара хартия за нова книга“ – Кампания, възпитаваща у
децата любов към книгата и четенето и отговорно
отношение към природата, опазването на околната среда и
разделното събиране на отпадъци;
- „Ще ти разкажа приказка“ – Национален детски конкурс
за авторска приказка, в който участват деца в две
възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години;
- Мини арт фест – Представя международна циркова
програма;
- Тържествено включване на светлините на Коледната елха
в София – Събитие, насочено главно към детската
аудитория;
- Детски панаир на 1 юни – Арт-ателиета, спортни
състезания, спектакли, танци и много музика;
- „Лятна академия за деца и ученици“ – Образователен

52

2. Отбелязване на юбилеи и кръгли
годишнини на детски градини и
училища

3. Награда на кмета на Столична
община за най-добър изследователски
проект в областта на спорта със
значим социално-обществен принос

проект, включващ рисуване, живопис, графика, керамика,
калиграфия, скулптура, мозайка и посещение на музеи и
галерии;
- Софийски фестивал на науката – Цели да повиши
интереса на децата и учениците към науката;
- „Опера в парка“ – детски спектакли;
- „Сподели музиката в Двореца Врана“ – класически
концерти за деца;
- А to Jazz Kids /Ей Ту Зет/ - музикални джаз работилници
за деца;
- „Международен конкурс „Млади виртуози“ – състезание
между млади изпълнители.
Образователни институции, отбелязали юбилеи и кръгли
годишнини от създаването им през 2018 г.:
- 88. СУ „Димитър Попниколов“ – 25-годишнина;
- 73. СУ „Владислав Граматик“ – 50-годишен юбилей;
- 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – 100-годишен юбилей;
- 109. ОУ „Христо Смирненски“ – 60-годишнина;
- 43. ОУ „Христо Смирненски“ – 110-годишнина;
- 79 ДГ „Слънчице“ – 25-годишнина;
- 12 ДГ „Лилия“ – 45-годишнина.
Съгласно Решение 187/05.04.2018 г. и Решение №
90/22.02.2018 г. на СОС – финансиране в размер на 1 000
лв. /връчена първа награда на официална церемония в НСА
„Васил Левски“, на доц. Каролина Георгиева за проект на
тема „Анализ и оценка на физическата дееспособност на
учениците от средните училища в Република България“.

Директори на училища
и детски градини
Районни
администрации,
Дирекция
„Образование“

СО/Дирекция ПИСТ

Мярка 4.1.2.
Повишаване на информираността и стимулиране на интересите и способностите на децата и учениците
Дейности
1. Стимулиране на деца с изявени
дарби в областта на спорта по повод

Изпълнение на дейността
Официална церемония по връчване на стипендия на
ученици с високи постижения в областта на Спорта от

Отговаря и партнира
Дирекция „ПИСТ“
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17 май – Ден на българския спорт

2. Предоставяне на стипендии по
Наредба за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби и Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби в
областта на образование, науката,
изкуство и спорт от държавни и
общински училища

Кмета на СО – Решение № 90/22.02.2018 г. на СОС –
финансиране – 16 998 лв.
131 стипендии за ученици:
- ученици завоювали престижни места на Световни и
Европейски първенства-стипендия в размер на 200
лв. - 34 ученици;
- ученици завоювали престижни места на Балкански
първенства – стипендия в размер на 150 лв. – 30
ученици;
- атлети от Българска Параолимпийска асоциация –
стипендия в размер на 100 лв. – 2 атлета
- ученици с престижни награди от извън олимпийски
видове спорт – Световни, Европейски И Балкански
първенства – стипендия в размер на 70 лв. – 30
ученици;
ученици участвали и завоювали класиране на
международни турнири от олимпийски видове спорт –
стипендия в размер на 50 лв. – 35 ученици .
На основание чл. 10 от Наредба за условията и реда за Дирекция
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и „Образование“,
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Дирекция „ПИСТ“
областта на образованието, науката, изкуството и спорта за
2018 г. са предоставени стипендии на ученици от ХІІІ –
ХІІ клас, както следва:
- в областта на образованието, науката и изкуството – на 86
ученика, съгласно:
 Протокол
№
1,
рег.
№
СОА16-РД91105/1//03.05.2018 г. – 34 стипендии;
 Протокол
№
2,
рег.
№
СОА17-РД91370/1//14.06.2018 г. – 38 стипендии;
 Протокол
№
3,
рег.
№
СОА18-РД91347/1//03.10.2018 г. – 14 стипендии.
- в областта на спорта – на 56 ученика, съгласно:
 Протокол № 1, рег. №
СОА18 – РД91-
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224/30.06.2018 г. – 30 стипендии;
Протокол № 2, рег. №
СОА18 – РД91224/1/03.10.2018 г. – 11 стипендии;
Протокол № 3, рег. №
СОА18 – РД91224/2/03.01.2019 г. – 15 стипендии.

Мярка 4.1.3.
Подобряване на условията за личностно развитие, формиране на граждански ценности и предприемачески
компетентности
Дейности

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира

1.Провеждане на кампании за
кариерно ориентиране за учениците в
4-ти и 7-ми клас

Със Заповед № СОА18-РД09-254/08.03.2018 г. на кмета на
СО и Решение № 808 от 21.12.2018 г. на СОС, е открит
Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно
ориентиране и консултиране – София, който да обслужва
областите София-град и София-област. Центърът е
създаден в изпълнение на разпоредбите на ЗПУО при
условията на съфинансиране от МОН и Столична община и
продължава дейността на Центровете за кариерно
ориентиране на София-град и София – регион. Центърът
извършва дейности и обучение по кариерно ориентиране от
01.10.2018 г. Целевата група са ученици от І до ХІІ клас,
като фокусът на вниманието е насочен към учениците от
VІІ и ХІ/ХІІ класове, които са изправени пред избор на
образование или към пазара на труда. До края на 2018 г. е
реализирано обучение по:
- Кариерно информиране – обучени са 853 ученика, в т.ч.
57 от ІV клас и 56 от VІІ клас;
- Кариерно консултиране /индивидуални консултации/ 130 ученици в т.ч. 33 от VІІ клас.
- V-то издание на Софийска научно-практическа

РУО София-град
Директори на училища
Кариерни центрове

2.Провеждане на кампании за

Дирекция
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повишаване знанията на
обществеността за възможните
рискове, на които са подложени
децата и учениците, като участници в
уличното движение

конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в
обучението по безопасност на движението“ – съгласно
Решение № 90/22.02.2018 г. на СОС – финансиране – 1950
лв.
 удостоени с парични награди:
- 8 ДГ/ ДГ 68 Ран Босилек, ДГ 12 „Лилия“. ДГ 115
„Осми март“, ДГ 180 „Зайченцето бяло“, 123 СУ
„Стефан Стамбалов“, ДГ 124 „Бърборино“, ДГ 90
„Веса Паспалеева“, ДГ 99 „Брезичка“, ДГ 186
„Деница“
- 1 училище – 123 СУ „Стефан Стамболов“, по
следните теми:
„Моята пътна безопасност е важна за мен“, „Спри, огледай
се и премини“, „Лятна школа по БДП“, „На пътя с чувство
за отговорност, ролеви игри за моделиране на типични
пътни ситуации“, „Щом правилата зная, спокойно ще
играя“, „Животът е безценен“, „Добри практики,
иновативни методи за обучение по БДП в ДГ. Кампании и
детски празник с активно включване на родители“, „Карай
внимателно – запази живот“;
- 1 юни – Международен ден на детето – СБДДС и Детски
център „Весел столичен светофар“/ кампанията е
проведена в три ДГ
- Обучителен детски лагер по безопасност на движението и
състезание по приложно колоездене – Равда 2018 г.
- Европейска седмица на мобилността - /16 -22/ септември
под мотото „Комбинирай, движи се!“- промяна на навиците
в движението, чрез различни видове спорт – народна топка,
колоездене, ходене пеша, използване на градския
транспорт.
- Мащабна кампания по безопасно шофиране 6 и 7
октомври – Българска федерация по автомобилен спорт
/БФАС/ в партньорство с продуцентска къща „Зенит ТВ
продукции“, СБДДС и с медийното партньорство на НОВА

„ПИСТ“/СБДДС, КАТ,
РУО- София-град,
образователни
институции
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3. Организиране и провеждане на
информационно-дискусионен семинар
с директори на столични училища с
цел запознаване с възможностите да
въведат програми за изграждане на
предприемачески компетентности,
основани на подхода учене чрез
правене

Броудскастинг Груп/ Национален стадион „Васил Левски“
- Традиционен коледен празник по пътна безопасност –
„Дядо Коледа, когато шейната управляваш: Спри, детето
запази!“ – 20 декември
- В кампанията за Годишни награди по пътна безопасност
на движението, която се провежда в национален мащаб е
учредена специална номинация само за общински
образователни структури – училища и ДГ, поради голям
обхват в дейността на СБДДС.
- „Детско полицейско управление“ /ДПУ/ - превантивна
програма на МВР в сферата на ранната превенция сред
подрастващите/ Съгласно Решение № 90/22.02.2018 г. на
СОС – финансиране в размер на 1 500 лв./ награден фонд за
победителите в конкурса; над 100 участници на възраст /812/ години.
1. Проведени са обучения на експерти и учители от РУО – София-град
професионални гимназии за прилагане на новите учебни
програми и стандарти.
2. Проведени са обучения на учители от професионално
направление „Производствени технологии за текстил,
облекло, обувки и кожи“ по новото учебно съдържание при
използване на мулажен метод при обучението и работа по
професията „Модист“.
3. Проведена е работна среща с директорите на столични
училища, осъществяващи обучение по професии на тема
„Ролята на училището, родителите и учениците при избор
на държавен изпит за придобиване на степен за професия“.
4. Поддържа се база данни за професионални гимназии на
територията на област София-град, осъществяващи дуално
обучение.
5. Поддържа се база данни за дейности по
предприемачество – информация за обучение по
предприемачество подават следните училища – 40 СУ „Луи
Пастьор“, 55 СУ „Петко Каравелов“, 104 ОУ „З. Стоянов“,
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4. Подкрепа на ежегодни форуми,
насочени към ученическо
предприемачество, включително чрез
връчване на награди на Столична
община
5. Участие в проект „Walk the (Global)

108 СУ „Никола Беловеждов“, 29 СУ „Кузман Шапкарев“,
171 ОУ „Стоил Попов“, 70 ОУ „Св. Кл. Охридски“, ІІ АЕГ
„Томас Джеферсън“, 160 ОУ „Кирил и Методий“, 150 ОУ
„Цар Симеон І“, ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, 81 СУ
„Виктор Юго“ и 137 СУ. Посочените у-ща отразяват 27
различни инициативи по предприемачество през учебната
година – открити педагогически практики, лекции,
обучения, състезания, иновационен лагер, беседа,
финансови игри, конкурси и уроци. В посочените
инициативи участват 2259 ученици и учители.
6. Главни организатори и инициатори за дейности по
предприемачество, според честотата на посочване са:
Център за кариерно ориентиране, Австрия, България – СО,
Джуниър Ачивмънт България, РУО – София-град, Метлайф
България, учители, Ученически съвет на НТБГ, класни
ръководители.
7. Част от инициативите са проведени по време на
Световната седмица по предприемачество и по програмите
на Джуниър Ачийвмънт България.
8. С писмо на РУО – София-град директорите на
столичните училища са информирани за провеждане на
петнадесети пореден път на инициативата „Мениджър за
един ден“ под патронажа на Президента на Република
България и с участието на кмета на Столична община,
министерства, РУО – София-град и други държавни
институции.
Пилотна програма „Предприемчиви учители“ с подкрепата
на Столичен общински съвет, за повишаване на
квалификацията на учители от училища на територията на
Столична община за преподаване на предприемачество. В
проекта са включени учители от 22 общински училища от
начален, прогимназиален и гимназиален етап, както и от
ЦПЛР – ЦИКО.
Основните дейности, извършени по проект Walk the Global Дирекция
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Walk“ за подкрепа на младежко
предприемачество и лидерство

walk са:
„Образование“
Директори на училища
- Разписано е Партньорско споразумение за
участие в Проекта.
- На 24.10.2018г. е проведена начална среща по
проекта с участието на представители на СОС,
РУО – София-град и шест пилотни училища за
представянето му и идентифициране на
последващи задачи;
- Изготвен е превод на бълг. език на обучителен
пакет за учители. На 27.11.2018г. е проведена онлайн среща с Водещия партньор, докладван е
напредъка по проекта и са уточнени
предстоящите задачи;
- Проведени са четири обучения на учители за
изпълнение на дейностите на местно ниво през
м. ноември.
- Стартираха обученията на ниво училища;
- Изготвени са 40 броя книжни копия
на Обучителен пакет за учители на български и
английски език
- Участия в обсъжданията по съдържанието и
дизайна на интерактивна образователна онлайн
платформа. Съдържанието на платформата е
преведено на български език и е изпратено на
Водещия партньор.
- Участие в он-лайн обучение на 14.12.2018г. за
комуникационните дейности по проекта и
администрирането на платформата за България.

Мярка 4.1.4.
Насърчаване на родителското и гражданското участие и взаимодействието на детската градина и училището с
общността
Дейности

Изпълнение на дейността

Отговаря и партнира
59

1.Подкрепа на взаимодействието
между сформираните обществени
съвети и училищата и детските
градини

5. Образователни проекти, дейности и
програми в партньорство с външни

1. Председатели и членове на Обществените съвети през м.
юли 2018 г. и през м. ноември 2018 г. на 35 общински и
държавни неспециализирани училища, за които са
проведени конкурси за заемане на длъжността „директор“,
взеха участие в комисиите за провеждане на конкурсите, в
изпълнение на чл. 217, ал. 7 от ЗПУО. Участваха като
наблюдатели на писмен изпит-тест за определяне нивото на
общите
компетентности
и
основните
познания,
необходими за заемане на длъжността и като
представители на съответните училища в етапа – интервю.
3. Във връзка с писмо на МОН относно провеждане на
работно заседание с работна група, определена със Заповед
№ РД09-780/26.04.2018 г. на министъра на образованието и
науката за разработване на проект на Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата, Регионално управление на
образованието – София-град формира фокус-група от
директори на столични училища, с цел установяване на
реалното състояние на двугодишния опит и практика за
изграждане на сътрудничество с обществените съвети в
училищата като орган за подпомагане и граждански
контрол. Целта на срещата е изготвяне на мотивирани
предложения по темата за подобряване на работата на
обществените съвети, на база натрупан опит и практика.
Представени са обобщени предложения за изменение и
допълнение, които ще предоставят възможност на
родителите, членовете на обществения съвет на
завършващи ученици да продължат участието си до
изтичане на мандата им, по-лесно и по-организирано да се
провеждат заседанията на обществения съвет.
Подкрепени над 30 инициативи с НПО, образователни
структури и др.

РУО София-град,
Дирекция
„Образование“,
Районни
администрации,
Директори на училища
и детски градини

Дирекция ПИСТ, НПО,
образователни
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Европейски ученически парламент /EUSP/ 2018 – институции и др.
„Бъдещето на мобилността“ – Сдружение Форум
„Демокрит“, Сдружение „Форум Наука“, дирекция
ПИСТ;
Проект – „Професионална ориентация за младите“ /
проектна идея на ученичка от 9 –та ФЕГ, участничка
в Националната олимпиада по гражданско
образование - информиран избор за бъдеща кариера,
мотивация за продължаване на образованието чрез
представяне на различни професии;
Проект REFRESH – Европейска нощ на учените
2018 - 2019 г. с ръководител Центъра за изследвания
и анализи /ЦИА/;
„Дигитализацията: диалог с националните и
регионалните институции и лидери за реализация,
култура и грамотност за младите българи“;
Национален конкурс - „Добрите дела са около нас“литературен конкурс за есе, насочен към младежи на
възраст 15 – 19 г., организиран от социална мрежа за
добри дела – Волонтайм в партньорство с дирекция
ПИСТ;
„Модел Република България“ – тридневно
интерактивно образователно събитие за 50 ученици
и студенти;
Българско училище за политика „Димитър Паница“
- регионална среща за обмен на опит по детски
политики София – град – представяне на проекта и
целите; анализ на състоянието на политиките за
деца в София град; добри практики в детските
политики за решаване на проблемите на децата.
Международна научно-практическа конференция –
„Неформалното
образование
пред
предизвикателствата на 21 – ви век“:
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ЦЕЛ 4.2.
Стимулиране и подкрепа на ранното детско развитие
Мярка 4.2.1.
Осъвременяване подходите на образование в детските градини
Дейности
1.Обучение на педагогически
специалисти за работа по метода
„Монтесори“

Изпълнение на дейността
Съвместно със Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ се обучават учители на 6 детски градини за
работа по метода „Монтесори“.

Отговаря и партнира
Дирекция
„Образование“,
Директори на детски
градини

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АСП – Агенция за социално подпомагане
БВП – Брутен вътрешен продукт
БЧК – Български червен кръст
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на децата
ДГ – Детски градини
ДДЛРГ – Домове за деца лишени от родителски грижи
ДПС – Детска педагогическа стая
ДУС – Деца с увреден слух
ЕРС – Единен разходен стандарт
ЕС – Европейски съюз
ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование
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ЗЧОД – Закон за частната охранителна дейност
ИКТ – Информационни и комуникационни технологии
КНСБ – Кнфедерация на независимите синдикати в България
КТ – Конфедерация на труда
МВР – Министерство на вътрешните работи
МОН – Министерство на образованието и науката
МФ – Министерство на финансите
НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение
НАЦИД – Национален център за информация и документация
НПО – Неправителствени организации
НСА – Национална спортна академия
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НУ – Начални училища
НУС – Национален учителски синдикат
ОКИ – Общински културен институт
ОП – Общинско предприятие
ОУ – Основни училища
ППЗНП – Правилник за прилагане на закона за народната просвета
ПЧП – Публично-частни партньорства
РА – Районни администрации
РБ – Република България
РДР – Ранно детско развитие
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РУО – Регионално управление по образованието
РН – Родителско настоятелство
СБДДС – Съвет по безопасност на движението на децата на София
СБУ – Синдикат на българските учители
СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи
СО – Столична община
СОП – Специални образователни потребности
СОПФ – Специализиран общински приватизационен фонд
СОТ – Сигнална охранителна техника
СУ – Средно училище
ССУ – Средно спортно училище
УН – Училищно настоятелство
ФМ на ЕИП – Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство
ЦПЛР – Център за подкрепа на личностно развитие
ЦПО – Център за професионално образование
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