ОДОБРЯВАМ: /П/
БОРИСЛАВ БЪЛГАРИНОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №2/09.09.2021 г.
от проведена онлайн работна среща на Областния координационен център по
изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане,
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

На 09.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Областна администрация – Русе, под
председателството на д-р Стефка Караколева – заместник областен управител на област
Русе бе проведена онлайн работна среща на Областния координационен център по
изпълнение на „Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане,
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“ (Механизма).
В срещата взеха участие още д-р Росица Георгиева – началник на Регионалното
управление на образованието – Русе (РУО), представители на общините на територията
на областта, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Областна дирекция
на МВР – Русе, както и експерти от Областна администрация – Русе и РУО.
Инициирането на срещата е в резултат от участието на д-р Стефка Караколева в
заседание на Координационното звено на 2 септември 2021 г. в град София, на което са
представени актуални резултати и предизвикателства по прилагане на Механизма, както
и въпроси, свързани с повишаване ефективността на междуинституционалната
координация. В резюме заместник областният управител представи статистически данни,
изведени от Министерството на образованието и науката (МОН) на национално ниво
относно дела на необхванатите за 2021 г., регионални специфики и предизвикателства.
От представената от МОН информация е видно, че броят неизвинени отсъствия е скочил
със 70% през изминалата учебна година, от средно 7.4 на 12.5 по данни на shkolo.bg.
Една част от учениците редовно са отсъствали от онлайн часовете, друга част от тях
често не са присъствали докрай в онлайн часовете.
В Шумен, Ямбол и София-град се наблюдава повишаване дела на необхванатите,
като най-сериозно тази тенденция се очертава в Шумен. Там непосещаващите детска
градина или училище се увеличават и вече от 10% са достигнали 13%. Тревожна е
ситуацията и в други области като Пазарджик, Монтана, Ловеч, Кюстендил, Бургас и
Велико Търново.
Д-р Караколева запозна участниците и с предложенията за промяна в графика за
начало на работа на екипите за обхват, като целта е по този начин ефективността да бъде
по-голяма и повече деца да се завърнат в класните стаи.

От своя страна, д-р Георгиева припомни отново ангажиментите, които имат
участниците в срещата по Механизма и ги запозна с предприетите действия предвид
новите срокове. Тя отбеляза, че област Русе не е сред областите с ръст на необхванатите
деца и ученици и това се дължи на добрата координация между институциите.
Във връзка с графиците и изместването на сроковете, област Русе е в готовност,
заяви д-р Георгиева. Екипите за обхват са комплектовани и знаят дейностите, които им
предстоят през настоящата учебна година. До 16 септември 2021 г. ще бъде получен
графикът за обход по месеци за първия учебен срок и институциите, които са
ангажирани с обхода, ще имат възможност да планират своята работа за няколко месеца
напред.
Директорите на детски градини и училища от област Русе към 08 септември са
качили данни за записаните деца и ученици в Националната електронна информационна
система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО). ГРАО също ще
предостави структурирани данни по образец на МОН по отношение на децата и
учениците, които са със задължителен обхват, като има решение на общините и за
четиригодишните, които влизат в задължителната предучилищна възраст.
Очаква се импортиране на данните от НЕИСПУО към Информационната система
за реализация на механизма, като към 10 септември експертите от РУО (ръководители на
екипите за обхват) ще извършат преглед
на данните и при проблеми ще бъдат информирани съответните институции по
Механизма.
Освен графика за обход, на 13 септември 2021 г., съгласно изискване на МОН ще се
проведе обучение на част от членовете на екипите за обхват да правят интегрирана
оценка на потребностите на децата и учениците. За област Русе ще се включат експерти
от РУО, РД „Социално подпомагане“, ДГ „Червена шапчица“, СУ „Васил Левски“, ОУ
„Братя Миладинови“, както и от Областна администрация – Русе. Първоначално за
страната ще бъдат обучени първите 140 експерти, а до 30 октомври – всички останали.
След представената от д-р Росица Георгиева информация, бяха обсъдени и други
въпроси, свързани с работата на институциите по реализиране на Механизма за област
Русе.
В заключение, но не на последно място д-р Караколева отново отбеляза, че през
последните години в област Русе е налице все по-координирана и целенасочена политика
за обхващането на деца и ученици в образователната система, като благодари на всички
институции, ангажирани в този процес.
Приложение: Презентация от МОН
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