
            

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА 

                   
           ОСНОВНО 

                ИЛИ  

                                        ОБЕДИНЕНО?       

      



 





Училището е създадено в далечната 1847 година. 

Училище със 170 - годишна история! 

Богато на спомени, изпълнено с предизвикателства...  

 
Предизвикателствата на новия Закон за предучилищното и училищното 

образование; 

 

Предизвикателства, продиктувани от очакванията на учители, родители и 

ученици – Черногорското училище да бъде обединено, с обучение от I до X 

клас включително. 

 

 

ЗАЩО? 

 



 

През учебната 2016/2017 година се обучават 173 ученици от ромски 

произход. Разпределени са в 1 смесена подготвителна група /5 и 6- годишни 

деца/ и 8 самостоятелни паралелки  /ученици  I – VIII клас/. 

 
Тенденцията е броят на учениците през следващите години да се увеличава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



 

Видно от диаграмата, през настоящата учебна година учениците в VIII клас са 16. 

Учениците в VII клас са 18. 

Приблизително 34 ученици ще придобият основно образование.  

Тревожна е тенденцията през годините, единици да продължават обучението си за 

придобиване на средно образование. Впоследствие те отпадат от образователната 

система, тъй като са деца от уязвими групи, с ниска склонност за пътуване. 

 

Проблем е, когато учениците отпадат от училище, ненавършили пълнолетие: 

Увеличава се броят на ранните бракове и безбрачните партньорства. 

Шансовете за пълноценен живот и реализация на пазара на труда 

намаляват. 

Рисковете от несигурно бъдеще се увеличават. 
 



А някои от тях са отличници в различни области: добри 

художници, актьори, готвачи, други имат интерес и заложби 

в областта на приложното изкуство.  





 

Съгласно Законът за предучилищното и училищното образование, Преходни и 

заключителни разпоредби, параграф 8 

 
„Заварените към влизането в сила на закона основни училища по чл. 26, 

ал.1,т.3 от отменения Закон за народната просвета могат да се преобразуват 

в обединени училища по чл.38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ и 

становище на РУО и решение на съответния общински съвет“. 

 
 
С преобразуването на основното училище в обединено:   

Ще се стимулира задържането на учениците, с икономически затруднения, в 

образователната система. 

Ще се даде нова възможност на учениците за завършване на първи гимназиален етап 

и получаване на първа степен на професионална квалификация или част от 

професията. 

Ще се създаде реална предпоставка учениците от обединеното училище да продължат 

и във втори гимназиален етап. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



Предоставената от Закона възможност насърчи родителите и 

педагогическия колектив да започнат стъпки за преобразуване на 

училището от основно в обединено, въпреки че не отговаря на 

критериите за обединени училища. 
  

1. Проведе се среща на родителския актив с Петър Малинов – регионален 

образователен координатор на ЦМЕТД  „Амалипе“ . Родителите обсъдиха за 

пореден път причините, поради които не разрешават на децата си да продължат 

обучението си в друго населено място. Причини, които са общоизвестни.  

 

2. Взе се решение за събиране на подписка за преобразуване на училището в 

обединено, която продължава и сега.  

Събирането на подписка не е първа за нашите родители. Още при приемане на 

първо четене на Закона за предучилищното и училищното образование, те 

изразиха желанието си децата им да се обучават до X клас, по местоживеене. 

Тогава, отново със съдействието на координатора, инициираха среща  

със зам. кмета на община Братя Даскалови и декларираха ясно очакванията си. 
 



3. Педагогическият колектив предприе проучване, относно специалности от 

професии от първа степен на професионална квалификация, които да 

съответстват с нуждите на общината/региона. 

 

4. Ръководството на училището осъществи контакти с директори на 

професионални гимназии за договаряне на партньорство.  

Категоричните отговори с отказ и колебливите такива, не дават ясна визия на 

училището като обединено.  

 

5. Засега материално – техническата база не е подготвена за професионално 

обучение. 

 

6. Предстоят разговори с общинското ръководство и внасяне на докладна до 

Общинския съвет на община Братя Даскалови с надежда за съдействие и 

финансово подпомагане.  

 
 
 



 

Желанията на родителите са основателни, те имат очаквания от 

училището, но на този етап и въпросителните са много. 

 

 

 

Сега сме в ситуация на щедри обещания... 

Родителите обещават..., но ще бъдат ли мотивирани и в бъдеще, ще осигуряват ли 

присъствието на децата си в училище?! 

 

Общински съветници обещават...., но ще ни подкрепи ли Общинският съвет? 

 

Аз и моите колеги не можем да обещаем, че училището ще стане обединено... 

 

Зная само, че от календарите за 2017 година на Център „Амалипе“ ви се усмихват те, 

нашите ученици, за тях трябва да се помисли:  
 

ЧЕРНОГОРСКОТО УЧИЛИЩЕ  

 

                                   ОСНОВНО 

                    ИЛИ  

                ОБЕДИНЕНО? 
 
 
 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Анета Делчева 

Директор 

на ОУ  „Свети свети Кирил и Методий“ 

с. Черна гора   


