Деян Колев, ЦМЕДТ “Амалипе”

ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА:
възможност за по-пълен
обхват в средното
образование

Що е то „Обединено училище”?

 Училище, което обучава от 1 до 10 клас, т.е. в
начален, прогимназиален и първи гимназиален
етап: чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
 Обединеното училище може да осигурява и
професонална подготовка - по първа степен на
професионална квалификация или по част от
професията: чл. 47, ал. 2 и др.
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Има ли то почва у нас?
 Да, защото:
 1. Обединените училища са шанс за повишаване на
обхвата на младежите от селата и особено на
ромските девойки в средно образование;
 2. Обединените училища са шанс за развитието на
училищата в селата: след като законът им отнема
осми клас;
 3. Обединените училища са шанс за повишаване на
качеството на образование в селските училища
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Страхове и митове
 1. Заплаха за професионалните училища? Не, защото ще
обхванат основно не-продължаващи ученици, втори
гимназиален етап те ще продължат в градски училища, чрез
принципа на партньорство професионалните училища могат да
правят професионално обучение и в обединените училища;
 2. Децата няма да стигнат? Ще се подсигури максимален обхват и
така ще бъдат включени хиляди ученици, които не продължават
след основна степен. Освен това: не е задължително всяка
година да се прави прием в първи гимназиален етап
 3. Ще увеличат сегрегацията в ромското образование? Реална
заплаха в градовете
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Въпроси, въпроси...
 1. Кога е срокът?: Предложения се внасят до 31
май 2017 г.- Чл. 8, ал. 3 от Преходните и
заключителните разпоредби на ЗПУО
 Съвет: побързайте! Март или на-късно април – за
да бъдат одобрени професионални паралелки;
 2. 2. Кой решава? Общинският съвет предлага, а
заповедта за преобразуването се издава от
министъра на образованието. Необходимо е и
становище от Регионалното управление на
образованието, но то няма задължаваща сила:
становището може да е отрицателно, но то не
спира решението на Общинския съвет
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Въпроси, въпроси...
 3. Може ли РУО да спре трансформирането на основно училище в
обединено? Не. „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 регионалното управление на
образованието и решение на съответния общински съвет”. Обърнете
внимание: изисква се „анализ и становище” на РУО, а не „съгласие /
положително становище” на РУО! Т.е. становището би могло да е
отрицателно или неутрално, но то не спира решението на Общинския
съвет.;
 4. Задължителни ли са критериите за обединени училища, които в
момента се разпространяват от РУО? Не, те са примерни и вероятно ще
бъдат променени. ЗПУО не въвежда ограничения за основните училища,
които могат да се трансформират в обединени.
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А професионалното образование?
 ЗПУО позволява обединените училища да осигуряват и
професонална подготовка: чл. 47, ал. 2 и др. Законът предвижда
възможността учениците, завършили обединени училища да
продължат в професионални гимназии, в които да получат втора
и трета степен: за това ще има „допълнителен държавен планприем”, съгл. чл. 142, ал. 4.
 Възможността за професионално образование в обединените
училища е ключова, но са необходими учители и база. Найлесният начин да се посрещнат тези предизвикателства е като се
подпишат споразумения за партньорства „обединено училище –
професионална гимназия”: това не влиза в противоречие с чл. 144,
ал. 1, т. 3 от ЗПУО
 Времето е важен фактор: държавният план-прием се утвърждава
до края на март, а корекции се правят до края на април.
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