ПРОГРАМА
ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА
ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА
НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Приета с Решение № 171 от Протокол № 13 от 17.05.2012 г.
на Общински съвет Горна Оряховица
Настоящата програма е разработена в съответствие с Програма за управление на
Община Горна Оряховица за периода 2011-2015 г. и цели да създаде условия за повишаване
качеството на учебно-възпитателния процес в училище, оптимизиране организацията на
работа и подобряване условията за обучение и възпитание на учениците в
общообразователните училища на община Горна Оряховица, както и осигуряване за
достъпно и съизмеримо по качество образование.

І. Анализ на училищната мрежа.
През учебната 2011/2012 година в община Горна Оряховица структурата на
общинската училищна мрежа обхваща:
1.1. Училища:
2 средни общообразователни училища – в общинския център,
10 основни училища – 3 в общинския център и 7 в съставните селища на
общината,
1 професионална гимназия
1.2. Детски градини:
1 седмична детска градина – в Горна Оряховица,
2 обединени детски заведения – в Горна Оряховица
10 детски градини – 5 в Горна Оряховица и 5 в селищата на общината
1.3. Обслужващи звена
1 Общински детски комплекс – в Горна Оряховица
В общината има и други институции, които извършват образователни и възпитателни
дейности – 5 държавни професионални гимназии, 1 СУПЦ, 2 дневни центъра за деца с
увреждания, 2 детски ясли.
Броят на паралелките през 2011/2012 год. в общинските училища е 162 от І до ХІІ
клас в общообразователните училища и още 8 паралелки в ПГСС „Боруш” .
Броят на учениците е 3191 в общообразователните училища и 80 в ПГСС „Боруш”.
Към училищата са сформирани и 5 подготвителни групи с общо 97 деца.
Средната пълняемост на паралелките в общообразователните училища на общината е
19,70. За град Горна Оряховица тя е 21,41; за селищата в общината – 16,95 и 20,2 за ПГСС
„Боруш”.
През учебната 2011/2012 год. с Решение №895 от Протокол №73/13.09.2011 г. на
Общински съвет Горна Оряховица са утвърдени маломерни и слети паралелки, както
следва:
самостоятелните маломерни паралелки 27,
слети паралелки - 10
В началото на 2012 г. Общинска администрация изготви задълбочен анализ на структурата и
състава на мрежата от общински училища, както и на демографската тенденция за всяко
едно селище. С анализа беше запозната Постоянната комисия по „Образование, наука,
култура, религия и спорт” при Общински съвет.
В анализа бяха отчетени всички обективни фактори, имащи отношение към
структурата и състава на училищната мрежа:
1. През последните години демографският фактор изключително силно влияе върху
общия брой на учениците, както в гр.Горна Оряховица, така и в малките селища на

общината. От 3630 ученици в общообразователните училища през учебната 2007/2008 г.
през учебната 2011/2012 г. техният брой е намален до 3191. По прогнозни данни през
2012/2013 г. броят на учениците ще се запази приблизително същият, но ще намалее броят
на паралелките с около 6.
2. Данните от ГРАО за родените деца в общината по селища до 2011 година
включително.
3. Вътрешните и външни миграционни процеси. Изселването на млади семейства и
заселването им в големите градове, а също трайното им установяване в чужбина.
Един от приоритетите за развитието на училищното образование е осигуряването на
достъпно и съизмеримо по качество образование.
През 2008 г. са били закрити две училища, като децата са насочени и се обучават в
най-близките училища. Обособени бяха 3 средищни училища.
В резултат от мерки по оптимизация на училищната мрежа в община Горна
Оряховица от учебната 2008-2009 г. три от училищата функционираха като средищни:
ОУ „Климент Охридски” с. Драганово за децата от с. Горски горен Тръмбеш,
с. Стрелец и с. Паисий;
ОУ „Васил Левски” с. Върбица – за децата от с. Горски долен Тръмбеш;
ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище – за децата от с. Янтра.
Училищата в с. Драганово и с. Върбица разполагат със собствен транспорт – автобус
и микробус, съответно с по 27 и 12 места, а за транспортирането на учениците от с. Янтра до
с. Поликраище се ползват услугите на лицензирана транспортна фирма.
От 2008 година в община Горна Оряховица не са предприемани мерки по закриване
на училища.
Състоянието на материалната база в училищата на общината е сравнително добро за
осъществяване на учебен процес, но с въвеждането на единните стандарти за издръжка на
един ученик училищата в селата на общината, поради малкия брой ученици, са затруднени в
поддържането на материалната база и сградния фонд.
Ако предложеното за закриване училище бъде закрито, ОУ „Св. св. Кирил и
Методий” в с. Поликраище през учебната 2012/2013 г. ще функционира като средищно за
децата от с. Янтра и от с. Крушето.

ІІ. Цели на програмата.
Целите, които община Горна Оряховица си поставя с настоящата програма са
насочени към:
Намаляване броя на маломерните и слети паралелки чрез оптимизиране
мрежата от учебни заведения и постигане на максимален обхват на децата в
задължителна училищна възраст;
Оптимизиране средната пълняемост на паралелките;
Осигуряване на достъп до качествено образование на всички деца в т.ч и за
децата, живеещи в селища, където училищата са закрити;
Осигуряване на оптимална среда за обучение, възпитание, спорт и отдих на
учениците в средищните училища.

ІІІ. Мерки.
3.1. Оптимизиране на училищната мрежа.
Общински съвет – Горна Оряховица на заседанието си от 29.03.2012 г. с Протокол №
9 прие: Решение № 128 - дава съгласие за закриване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.
Крушето, ул. „Мелнишка” № 5, общ. Горна Оряховица, считано от началото на учебната
2012/2013 г.
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Училището е предложено за закриване поради липса на перспектива за следващите
години. Малкият брой на учениците обуславя недостатъчното финансово обезпечаване на
училището. Учениците се обучават само в слети паралелки, което води до неефективност
както на обучението, така и на разходите за издръжка и поддържане на материалнотехническата база и сградния фонд.
1. Мотиви за необходимостта от закриване;
В училището съществуват единствено четири слети паралелки. Малкият брой
ученици и едновременното обучение на различни възрастови групи не позволява
провеждането на нормален учебен и възпитателен процес, не отговаря на интересите на
децата и противоречи на основните приоритети за гарантиране на равен достъп до
съизмеримо по качество образование. Демографската картина не предполага развитие в
положителна посока. Съотношението учител/брой ученици е далеч от оптималното. Така
съществуващото училище ограничава правото на децата и ги лишава от достъп до
качествено образование.
В условията на делегиран бюджет, малкият брой ученици в училището води до
малък размер на полагащите се средства за финансиране, които са недостатъчни дори само
за заплатите и осигуровките на персонала. Възможностите за собствени приходи са
ограничени. Поради това директорът е в невъзможност да осъществява нормален учебен
процес и да осигурява издръжка на училището с полагащите му се бюджетни кредити.
2. Наименование и адрес:
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
5134 с. Крушето, ул. „Мелнишка” №5,
общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
3. Вид на училището – основно;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) степен на образование – основна; форма на
обучение – дневна;
5. Сведения за броя на децата и учениците в училището.
Към м.февруари 2012 г. в училището се обучават 28 ученици в 4 слети паралелки.
І клас + ІІ клас
ІІІ клас + ІV клас
V клас + VІІ клас
VІ клас + VІІІ клас

7 ученика
6 ученика
8 ученика
7 ученика

Разпределение по класове както следва:
І клас
2 ученика
ІІ клас
5 ученика
ІІІ клас
1 ученика
ІV клас
5 ученика
V клас
5 ученика
VІ клас
4 ученика
VІІ клас
3 ученика
VІІІ клас
3 ученика
Към 01.01.2012 г. учениците са били 27.
6. Сведения за допълнително финансово осигуряване при закриването на,
училището.
Община Горна Оряховица поема ангажимента да разплати всички видове разходи,
свързани със закриването на училището.
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7. Сведения за възможностите за пренасочване на децата и учениците.
Учениците имат възможност да се обучават в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.
Поликраище, общ. Горна Оряховица, което отстои на 11 км от с. Крушето. Пътят е асфалтов
нормално проходим – част от пътя Русе – Свиленград. Училището в с. Поликраище е
средищно и фигурира в регистъра на МОМН за средищни училища, актуализиран с ПМС №
326 от 2.12.2011 г., под № 122. В училището е осигурена целодневна организация на
учебния процес и столово хранене за пътуващите ученици.
8. Акт за собственост и предложение за разпределение, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база – сградният фонд е
публична общинска собственост и общината ще предприеме мерки за охраняването му, а
така също и за охраната на материално-техническата база, която ще бъде на разположение
на приемащото училище.
9. Предложение за приемане и съхранение на задължителната документация.
Предвиждаме приемащото училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище да
приеме и съхрани учебната документация на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Крушето.
10. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) сведение за осигурен транспорт до училището,
към което са пренасочени учениците.
Община Горна Оряховица поема ангажимента за осигуряване на транспорт за децата
от ОУ «Св. св. Кирил и Методий» с. Крушето до приемащото училище в с. Поликраище.

3.2. Оптимизиране пълняемостта на паралелките.
При закриване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Крушето, се очаква в приемащото
училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище през учебната 2012/2013 г. да има
само 1 маломерна паралелка в VІІІ клас. За сравнение – през учебната 2011/2012 г. в същото
училище функционират 5 маломерни и 1 слята паралелка.
Очаква се общият показател за пълняемост на паралелките в общообразователните
училища да нарасне с 0,5 до 20,20 за общината.

ІV. Комуникационни дейности и дейности по предотвратяване на
рисковете от отпадане на ученици в резултат на извършената
оптимизация.
Постоянни контакти с кмета на с. Крушето, родителите на учениците и
обществеността на селото с оглед оперативно решаване на възникнали проблеми с цел
предотвратяване на безпричинното отсъствие от учебни занятия.
Осигуряване на целодневна организация на учебния процес, в .т. ч. транспорт и
обедно хранене пътуващите до средищното училище деца.

V. Дейности за реализиране на програмата
№
1
1

Училище
2
ОУ «Св. св. Кирил и Методий»
с. Поликраище (средищно училище)

Дейности
3
Строително-ремонтни работи
(смяна на дограма с цел подобряване на
енергийната ефективност на сградата).

2

ОУ «Васил Левски»
с. Върбица (средищно училище)

Строително-ремонтни работи
(смяна на дограма с цел подобряване на
енергийната ефективност на сградата).
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VІ. Бюджет и срокове за изпълнение на дейностите
№
1
1

Училище
2
ОУ «Св.св.Кирил и
Методий»
с. Поликраище
(средищно училище)

Дейности
3
Смяна на дограма
(строително-ремонтни
работи) с цел
подобряване на
енергийната ефективност
на сградата.

Бюджет
4
65 709 лв.

Срок
5
06.09.2012 г.

2

ОУ «Васил Левски»
с. Върбица (средищно
училище)

Смяна на дограма
(строително-ремонтни
работи) с цел
подобряване на
енергийната ефективност
на сградата.

69 291 лв.

06.09.2012 г.

С цел експедитивност и стриктен контрол върху разходването на средствата,
разплащането на предвидените дейности ще се извършва от първостепенния разпоредител с
бюджетни кредити Община Горна Оряховица.
За получените и изразходваните средства да се заведе аналитична счетоводна
отчетност и във всички договори и първични документи да се съдържа информация, че
разходът е по модул „Оптимизиране на училищната мрежа” на Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа”.

VІІ. Показатели за изпълнение на целите на програмата
1. Намаляване на маломерните и слети паралелки в общинските училища.
През учебната 2011/ 2012 г. в средищното училище ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” функционираха 5 маломерни и 1 слята паралелки. След приемане на
учениците от с. Крушето се очаква през учебната 2012/2013 г. в същото училище да има
1 слята паралелка, поради факта, че след VІІ клас голяма част от учениците постъпват в
профилирани паралелки и оставащите в училището осмокласници са единици.
Възможно е да има и една маломерна паралелка.
2. Подобряване съотношението учител ученик в средищното училище
От 10.48 през учебната 2011/2012 г.
На 12,5 през предстоящата 2012/2013 учебна година.

VІІІ. Очаквани резултати от изпълнение на Програмата.
С предложеното преструктуриране на училищната мрежа се очаква да бъдат
постигнати следните резултати:
1. Намаляване на маломерните и/или слети паралелки в общинските училища.
2. Отпадане на необходимостта от дофинансиране на икономически неефективно
учебно заведение.
3. Повишаване на енергийната ефективност в две от средищните училища.
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