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I.АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА САТОВЧА 

 

1.Увод 

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 

образованието в Република България е светско, гражданите имат право на 

образование, което могат да повишават непрекъснато. 

Промените, настъпващи в българското образование днес, са свързани с 

глобализацията на света и с искреното ни желание, децата в община Сатовча да 

не останат извън този процес, както и да създаваме подходящи условия те да 

бъдат конкурентни на своите връстници.  

Образованието следва да осигури необходимите условия за подготовка, 

което ще даде възможност за непрекъснато поддържане на качествата на 

работната сила и нейната пригодност за заетост в съответствие с изискванията 

на пазара на труда и икономиката на знанията. Тази задача може да се изпълни 

чрез развитие на образованието, учене през целия живот и продължаващо 

професионално обучение при равни условия. 

Изграждането на гражданското общество и развитието на демократичните 

процеси все по-осезателно открояват проблемите, отнасящи се до съхраняване и 

обогатяване на традициите, търсене на иновационни модели за развитие на 

образованието; очертават границите на участие и отговорностите на всички 

институции, свързани с образованието, както и параметрите на управление на 

образованието от държавната и местната власт.  

Общественото мнение за образованието в България, в настоящия момент, се 

фокусира както върху недостатъчните средства, отделяни от държавния бюджет, 

така и върху липсата на нов тип регулиране на преминаването от една 

образователна степен в друга, на вида и формата на различните изпити, на 

продължителността на обучението, на учебното съдържание и учебниците.  



Върху демографското развитие на населението на общината влияние 

оказват демографските процеси, които са общовалидни както за развитите 

страни, така и за страните в преход. Това са процесите, свързани с високите нива 

на смъртност и емиграция, намалената  брачност и раждаемост. Сериозно 

влияние върху тези процеси оказват полово-възрастовата, етническата, 

религиозната и образователната структура на населението, както и 

урбанизацията. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, 

както в количествено, така и в качествено отношение. 

 

2. Обща характеристика 

 Община Сатовча включва 14 населени места. Общата площ на територията 
на общината е 334 245 м2 разположена в Югозападните Родопи. Обхваща части 
от долината на река Места до Югоизточната част на Дъбрашкия дял. Общият 
брой на населението през 2016 г. е 18 965  души. Засилващата се миграция  в 
годините довежда до намаляване броя на населението в общината, респективно 
до намаляване броя на учениците. Всичко това рефлектира, по своеобразен 
начин, върху състоянието на училищната мрежа и образователния процес, като 
създава допълнителни затруднения за постигане  на достатъчно ефективен  модел 
на училищна мрежа. 

 Постигането на по-качествено образование, отговарящо на 
европейските норми, все още предстои. Все повече нарастват изискванията към 
образованието и се повишава  необходимостта от гражданско участие чрез 
новосформираните обществените съвети към образователните институции в 
общината. Повишават се възможностите за участие  в европейски програми и 
проекти. Разкриват се възможности за финансиране по Оперативна програма 
"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. 
Община Сатовча осигурява добро ниво на образователните услуги за децата и 
учениците по отношение обхват на подлежащите за задължително обучение, 
достъп до образователни институции, материално-техническо и финансово 
осигуряване на образованието в качеството на Общината като първостепенен 
разпоредител с бюджета. 

 Към 2016/2017 учебна година на територията на община Сатовча работят 
общо 33 образователни институции- 14 училища, от които 13 действащи и 1 в 
село Боголин, където няма учебен процес, но не е закрито, също така 14 детски 
градини и 5 детски ясли. Всички училища, детски градини и детски ясли са 
общински. Училищата прилагат системата на делегирания бюджет.  

За учебната 2016/2017 година сред училищата, четири са гимназии, седем 
са основни от които в с.Боголин няма учебен процес и три начални училища. 
Средните училища са в селата- Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен. Там се 
обучават ученици от първи до дванадесети клас. Основните училища  са в селата- 
Ваклиново, Годешево, Туховища, Плетена, Крибул и Долен, където се обучават 
ученици от първи до осми клас, а от учебната 2017/2018 г. от първи до седми 



клас. Началните училища са в селата- Осина, Фъргово и Жижево, където се 
обучават ученици от първи до четвърти клас. За учебната 2017/2018 година ОУ- 
с.Плетена кандидатства и бе одобрено за обединено училище. Също така ОУ- 
Крибул и НУ- Осина кандидатстват за защитени училища през  учебната 
2017/2018 година. ОУ- Долен кандидатства през 2015/2016 за защитено и беше 
одобрено като такова. 

По отношение на пътуващите ученици, едно от училищата-  с.Вълкосел 
притежава училищен автобус, който превозва учениците от с.Боголин до 
с.Вълкосел, а останалите ученици се превозват от специализирани транспортни 
фирми, на които общината заплаща. Само в четири от селата, където има 
гимназии учениците не пътуват и се обучават в същото населено място, а именно 
– с.Сатовча, с.Кочан, с.Вълкосел и с.Слащен. 

Учениците от с.Ваклиново от VIII до XII клас и учениците от с.Жижево от V до XII 
клас пътуват и се обучават в с.Кочан; 

Учениците от с.Фъргово и с.Осина от V до XII клас и учениците от с.Долен, 
с.Крибул и с.Плетена от IX до XII клас пътуват ежедневно за да се обучават в СУ- 
с.Сатовча;  

Учениците от с.Годешево и с.Туховища от IX до XII клас пътуват за да се обучават 
в СУ- с.Слащен. 

Слети паралелки има в пет от основните училища и в две от началните училища 
за учебната 206/2017 г. разпределени както следва: 

- В ОУ- Ваклиново има три слети паралелки 
I и II клас; III и IV клас; V и VI клас;  

- В ОУ- Годешево има три слети паралелки 
I и II клас; III и IV клас; V и VI клас; 

- В ОУ- Туховища има две слети паралелки 
I и IV клас; II и III клас; V и VII клас; 

- В ОУ- Крибул има две слети паралелки 
I и II клас; III и IV клас;  

- В ОУ- Долен има две слети паралелки 
I и III клас; V и VII клас; 

- В НУ- Фъргово има две слети паралелки 
I и IV клас; II и III клас; 

- В НУ- Жижево има една слята паралелка 
II и IV клас;  
В НУ- Осина имаме две самостоятелни маломерни паралелки II и IV клас; 

 Предучилищното възпитание и образование на територията на община 
Сатовча се осъществява в 14 детски градини и 5 детски ясли. Във всички 
населени места на общината има действащи детски градини, като в детска 
градина село Сатовча има яслена група. В пет от по-големите села на общината 
грижи за децата от 3 г. възраст се осъществява в детски ясли, а именно: Кочан, 
Вълкосел, Слащен, Плетена и Ваклиново. 

3. Демографски процеси 

 Демографските процеси в община Сатовча не са по-различни от 
характерните за страната като цяло. Застаряването на населението, емиграцията 



и отрицателния прираст  са факторите, определящи демографската картина в 
общината през последните две десетилетия. Съвсем закономерно това рефлектира 
върху състоянието на образователната система. 

Таблица 1: Родени деца по населени места в община Сатовча за периода 2011-
2015г. 

№ Населено 
място 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Общо 

1  Боголин  3  5  7  7  4  3  26 

2 Ваклиново  9  10  13  12  19  19  63 

3 Вълкосел  32  31  29  20  28  21  140 

4 Годешево  7  11  10  3  10  10  41 

5 Долен  3  4  3  6  6  2  22 

6 Жижево  2  2  4  5  1  5  14 

7 Кочан  22  34  33  28  36  28  153 

8 Крибул  3  1  6  4  2  ‐  16 

9 Осина  13  10  7  5  3  7  38 

10 Плетена  30  17  21  16  25  23  109 

11 Сатовча  28  28  28  28  35  24  147 

12 Слащен  34  25  23  27  22  25  131 

13 Туховища  8  12  8  11  9  10  48 

14 Фъргово  8  7  4  5  5  8  29 

 Общо:  202  197  196  177  205  185  977 

 

Както е видно от Таблица 1 „Родени деца по населени места в община 
Сатовча за периода 2010-2015 година“, раждаемостта в селата през последните 5-
6 години е изключително ниска. Прави впечатление намаляващият брой родени 
деца в големите села с млади хора, като Кочан, Сатовча, Вълкосел, Слащен и 
Плетена. Сравнително повече деца са се родили в малките населени места- 
Ваклиново, Годешево и Туховища. 

Закономерно, преобладаващата част от родените деца са в големите села. 
Проследявайки броя им за разглеждания период, е видно, че има известно 
намаление, но то не е драстично. Таблицата не отразява промените в етническата 
принадлежност на родените деца.  

 

4.Структура и образователни институции в община Сатовча  

4.1 Предучилищно образование 

 

4.1.1. Детски ясли 

 Като първо звено в образователната система, детските заведения в община 
Сатовча са доказали своята функционалност. За положителното развитие на 
децата е особено необходимо те да получават в най-ранна детска възраст умения 
и навици, които ще са им необходими в училище. Детските ясли в селата Кочан, 
Вълкосел, Слащен, Плетена и Ваклиново са организационно обособени структури, 
в които медицински сестри и детегледачки осъществяват отглеждане, възпитание 
и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст.   



Таблица 1: Детски ясли на територията на община Сатовча- посещаемост на 
детските ясли към 01.07.2017 год. 

 

От таблицата е видно, че  в сравнение с предходният отчетен период групите в 
детските ясли са намалели с четири, а деца обхванати в детските ясли са с 50 по-
малко и съответно персонала обслужващ децата е с 18 щата  по-малко. 
Тревожното е, че през учебната 2017/2018 година броят на децата намаля 
чувствително, което предполага, че трябва да се вземат мерки за оптимизиране 
на наличния обслужващ състав в детските заведения.  

  

4.1.2. Детски градини 

В детските заведения на територията на община Сатовча, в чийто състав са 
включени 14 целодневни градини се обучават и възпитават около 523 деца 
разпределени в 30 целодневни групи. В тях целогодишно се приемат деца от 3 
годишна възраст до постъпването им в първи клас. Назначеният педагогически 
персонал, който се състои от 63 души в т.ч. директори и обслужващ персонал от 
63,5  души полагат ежедневни грижи за физическото, умственото и социално 
развитие на децата, както и приобщаването им към българските традиции и 
културни ценности. 

Таблица 2: Детски заведения- брой групи и брой деца през 2016/2017 година 

 
Брой самостоятелни детски 

ясли 

Брой яслени 
групи в 

самостоятелни 
детски ясли 

Брой деца в 
самостоятелни 
детски ясли 

Брой 
медицински 
персонал в 

детските ясли 

Общ брой 
персонал в 

детските ясли 

Кочан  1  28  2  8 

Вълкосел  1  22  3  8 

Слащен  1  15  2  7 

Плетена  1  23  2  7 

Ваклиново  1  15  2  4 

                                              Общо:  5  103  11  34 

 
 

Детски 
градини 

I 
възр.г
рупа 
2-4 

годиш
ни 

II 
възр.г
рупа 
4-5 

годиш
ни 

III 
Под.г
рупа 
5-6 

годиш
ни 

IV 
Под.г
рупа 
6-7 

годиш
ни 

 
Яслен

и 
групи 
брой 
деца 

 

 
Общо 
2016-
2017г. 

 
Брой 
групи 

Педаго
гическ

и 
персон

ал 

Непеда
гогичес

ки 
персон

ал 

ДГ Сатовча 20 20 16 18 20 94 5 8 10 

ДГ Кочан 14 18 30 6 - 68 4 9 9 

ДГ Плетена 10 17 11 12 - 50 3 6 4 

ДГ Ваклиново 7 4 8 6 - 25 1 2 3 

ДГ Вълкосел 20 20 21 21 - 82 4 11 11 

ДГ Долен 5 3 5 2 - 15 1 2 1,5 



 

 

В големите детски градини, като Сатовча, Кочан, Вълкосел, Слащен и 
Плетена обучението се провежда по възрастови групи, като децата в 
задължителна предучилищна възраст се обучават в самостоятелни групи. 
Пълняемостта на групите е в рамките на нормативно определените изисквания. В 
детските градини в малките населени места се обучават в една смесена група. 
През учебната 2017/2018 година ДГ- Долен и ДГ- Осина кандидатстват за 
защитени детски градини. Вземат се всички необходими мерки от страна на 
Общинска администрация за пълно обхващане и задържане на децата в детските 
градини в задължителна предучилищна възраст, като една от тези мерки е чрез 
проект съвместно с НПО е поемането на таксата за детска градина за децата в 
предучилищна възраст в Сатовча. Чрез друг проект в партньорство между 
Общинска администрация, Детска градина- Сатовча и НПО се реализира проект, 
чрез който се развиват спортните, музикални и артистични заложби у децата. 
Съгласно ЗПУО в общината се отделят необходимите финансови ресурси относно 
повишаване квалификацията на педагогическия персонал в детските градини. 

Във всички детски градини в община Сатовча се предлага плодове, 
зеленчуци и мляко по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. 

 

4.2. Училищно образование  

На територията на община Сатовча има 14 учебни заведения, като в 13 от 
тях имаме учебен процес, а в едно- с.Боголин няма поради незаписани ученици за 
обучение. По вид и по степен училищата се разпределят както следва: 

 

- СУ- Сатовча- средно училище 
- СУ- Кочан- средно училище 
- СУ- Вълкосел- средно училище 
- СУ- Слащен- средно училище 
- ОУ- Плетена- обединено училище 
- ОУ- Долен- основно училище 
- ОУ- Крибул- основно училище 
- ОУ- Ваклиново- основно училище  

ДГ Осина  4 3 7 1 - 15 1 2 2 

ДГ Крибул 4 4 2 3 - 13 1 2 2 

ДГ Фъргово 5 3 7 6 - 21 1 2 1,5 

ДГ Жижево 5 6 1 - - 12 1 2 2 

ДГ Слащен 15 15 18 16 - 64 4 9 8 

ДГ Туховища 9 4 6 8 - 27 2 4 5 

ДГ Годешево 3 4 10 3 - 20 1 2 2,5 

ДГ Боголин 4 9 4 - - 17 1 2 2 

            Общо:    125 130 146 102 20 523 30 63 63,5 



- ОУ- Туховища- основно училище 
- ОУ- Годешево- основно училище  
- НУ- Осина- начално училище 
- НУ- Фъргово- начално училище 
- НУ- Жижево- начално училище  

 

Имаме четири средни училища, едно обединено училище, пет основни и три 
начални училища. В тях се обучават общо 1 551 ученика, които са разпределени в  
91 паралелки. Запазва се тенденцията за намаляне на учениците, като в 
сравнение от миналата година те са намалели с 50, а паралелките са намалели с 
три. Възпитателния процес в училищата се осъществява от 186 учители и 
помощен персонал от 46 души.   

 

Таблица 3: Училища- брой паралелки, брой ученици, педагогически и 
непадагогически персонал- 2017/2018 г. 

 

№ УЧИЛИЩА БР.ПАРАЛЕЛ
КИ 

БР.УЧЕНИ
ЦИ 

ПЕДАГ. П-
Л 

НЕПЕДАГ. 
П-Л 

1 СУ- САТОВЧА 15 315 34 9 
2 СУ- КОЧАН 16 291 31,5 7 
3 СУ- ВЪЛКОСЕЛ 20 381 44 11 
4 СУ- СЛАЩЕН 13 236 27 7 
5 ОУ-ПЛЕТЕНА 8 137 17 6 
6 ОУ- ТУХОВИЩА 3 46 4,5 1 
7 ОУ- ВАКЛИНОВО 3 41 6 1 
8 ОУ- ГОДЕШЕВО 4 28 6,5 0,5 
9 ОУ- ДОЛЕН 2 16 4 0,5 
10 ОУ- КРИБУЛ 2 12 5,5 1 
11 НУ- ОСИНА 2 26 3 1 
12 НУ- ФЪРГОВО 2 16 2 1 
13 НУ- ЖИЖЕВО 1 8 1 0 
                       ОБЩО: 91 1 553 186 46 

 

По показател на среден брой ученици в една паралелка цифрите сочат следните 
резултати: начални училища- 10 ученика, основни училища- 10 ученика, 
обединено училище- 17 ученика и средни училища- 19 ученика. Тези показатели 
предопределят разкриването на маломерни и слети паралелки в училищата на 
община Сатовча. От общо 91 паралелки имаме 20 маломерни и 16 слети 
паралелки.  

 

Таблица 4: Очакван брой слети и маломерни паралелки за 2017/2018 г. 

 

 

№ 

 

УЧИЛИЩА 

БРОЙ 
ПАРАЛЕЛК

И 

МАЛОМЕР
НИ 

ПАРАЛЕЛК

СЛЕТИ 
ПАРАЛЕЛК

И 

СЪОТН. 
УЧИТЕЛ/УЧ

ЕНИК 



И 
1 СУ- САТОВЧА 15 2 - 1/9 
2 СУ- КОЧАН 16 3 - 1/9 
3 СУ- ВЪЛКОСЕЛ 20 2 - 1/9 
4 СУ- СЛАЩЕН 13 5 - 1/9 
5 ОУ-ПЛЕТЕНА 8 5 - 1/8 
6 ОУ- ТУХОВИЩА 3 - 3 1/10 
7 ОУ- ВАКЛИНОВО 3 - 3 1/7 
8 ОУ- ГОДЕШЕВО 4 1 3 1/4 
9 ОУ- ДОЛЕН 2 - 2 1/4 
10 ОУ- КРИБУЛ 2 - 2 1/2 
11 НУ- ОСИНА 2 2 - 1/9 
12 НУ- ФЪРГОВО 2 - 2 1/8 
13 НУ- ЖИЖЕВО 1 - 1 1/8 
                       ОБЩО: 91 20 16 1/8 

  

От изложените данни е видно, че тревожно е положението в малките населени 
места, в които функционират маломерни и слети паралелки особено в училището 
в село Крибул, където трябва да се направи оптимизация на училищния колектив. 
Такава е необходима да се направи и в училищата в с.Ваклиново и с.Годешево. 
Ако миграционните процеси продължат в същите темпове ще се наложи да се 
закрият училища и детски градини, което ще доведе до обезлюдяване на населени 
места в общината. Като положителен може да отбележим факта, че въпреки 
обучението на децата в слети и маломерни паралелки при Националното външно 
оценяване на училищата децата от тези училища постигат високи резултати, 
което ще рече че в тези училища има добре подготвени и мотивирани учители. 
Положителен е факта, че всяка година  около 35-40 % от завършващите 12 клас 
ученици продължават образованието си във висши учебни заведения.  

 За учениците от  I до IV клас има осигурена безплатна закуска, а за 
учениците от I до VII клас има безплатни учебници и помагала. 

От общия брой ученици 17 са със СОП. Обхванати в логопедични групи са 33 
ученика. 

Пътуващите ученици за учебната 2017/2018 са 213, от които имаме 130 до 16 
годишна възраст. За всички тях е осигурен специализиран транспорт. Успешно се 
прилага интеграцията на учениците от ромски произход. Броят на учениците 
роми за учебната 2016/2017 е 58 ученика. Броят на учениците роми през 
следващите години ще нараства. 

На самостоятелна форма се обучават 33 лица, а на индивидуална форма 1 лице. 
На целодневна организация на учебния процес са обхванати общо 817 ученика.  

На територията на общината имаме едно защитено училище в село Долен. За 
учебната 2017/2018 година за защитени училища кандидатстваха ОУ- Крибул и 
НУ- Осина, а също и ОУ- Долен, освен това имаме и четири средищни училища- 
с.Кочан, с.Сатовча, с.Вълкосел и с.Слащен. Всички училища на територията на 
общината са на делигиран бюджет. Поради недостиг на средства за малките 
училища, същите се дофинансират от общинския бюджет. Общинска 
администрация Сатовча непрекъснато полага усилия за подобряване на учебно-
техническата и материална база на учебните и детски заведения в общината. 



Построени бяха нови учебни заведения в с.Плетена и с.Ваклиново, също така 
беше изграден нов физкултурен салон към гимназията в с.Вълкосел.  

 Ежегодно Общинска администрация извършва текущи освежителни 
ремонти по поддръжката на учебната база в малките населени места. Като 
остаряла и амортизирана може да посочим училищната база в селата- Осина, 
Фъргово, Крибул, Туховища и Жижево.  

 

5. Човешки ресурси 

Педагогическият персонал на образователните институции в община 
Сатовча притежава необходимата степен на квалификация. Общият брой на 
персонала, зает в общинските учебни заведения е 149,5 човека, разпределени 
както следва:  

 

Таблица 5: Педагогически и непедагогически персонал в учебните заведения на 
територията на община Сатовча- 2017/2018 г. 

 

№ УЧИЛИЩА ПЕДАГ. 
П-Л 

НЕПЕДА
Г. П-Л 

МАГИС
ТРИ 

БАКАЛА
ВРИ 

КЛАС 
КВАЛИФИКАЦ

ИЯ 
1 СУ- САТОВЧА 34 9 25 7  
2 СУ- КОЧАН 31,5 7 23 7 3- V ПКС; 1- IV 

ПКС; 1- III ПКС; 
2- I ПКС;  

3 СУ- ВЪЛКОСЕЛ 44 11 38 6  
4 СУ- СЛАЩЕН 27 7 22 3  
5 ОУ-ПЛЕТЕНА 17 6 17 2 2- V ПКС; 1- II 

ПКС; 
6 ОУ- ТУХОВИЩА 4,5 1 2 3 1- V ПКС; 1- IV 

ПКС; 
7 ОУ- ВАКЛИНОВО 6 1 6 1  
8 ОУ- ГОДЕШЕВО 6,5 0,5 5 -  
9 ОУ- ДОЛЕН 4 0,5 2 2 2- V ПКС; 
10 ОУ- КРИБУЛ 5,5 1 5,5 2 1- V ПКС; 1- IV 

ПКС; 1- III ПКС;
11 НУ- ОСИНА 3 1 1 1 2- V ПКС; 
12 НУ- ФЪРГОВО 2 1 1 1  
13 НУ- ЖИЖЕВО 1 0    
                   Общо: 186 46 147,5 35  

 

 

6. Оптимизация на училищната мрежа 

Анализът на актуалното състояние на мрежата от учебни и детски заведения в 
община Сатовча извежда на преден план три основни фактора, които оказват 
негативно влияние върху нейната структура: 



 1.Демографскит фактор дава своето отражение както върху броя на децата 
в група, така и върху броя на учениците в паралелка. 

За съжаление тази тенденция се запазва и в периода 2016-2020 година. 

2.Фактор раждаемост: статистическите данни от отдел „ГРАО“ и кметствата 
по населени места сочат, че през следващите пет години не се променя 
съществено броя на родените деца в населените места.  

3.Миграционните процеси в общината е третия фактор, който влияе на броя 
на децата и учениците и води до тяхното намаляване и за съжаление този фактор 
е с най-голямо влияние за намаляване броя на децата и учениците в учебните 
заведения. 

Създаденият дисбаланс води на практика до редица неблагоприятни 
последици, по-важни от които са: 

- невъзможност на училищата с малък брой ученици да осигурят финансова 
издръжка на база ЕРС (единни разходни стандарти) за ученик; 

- недостатъчен финансов ресурс за осигуряване на всички плащания за 
педагогическите кадри в образованието, като диференцирано заплащане и 
кариерно развитие на учителите; 

- неефективност на разходите за поддръжка на учебната база. 

Съотношението учител/ученик като основен измерител за ефективността на 
заетите в образованието и показател за „ресурсната ефективност“ на общинската 
образователна система е 1/8 ученици на един учител, което е сравнително по-
ниско от съотношението за страната 1/13,2. 

Нужно е въвеждане на регулативни механизми за преодоляване на 
неблагоприятните последици. Посочените по-горе фактори налагат извършването 
на оптимизация на мрежата, но тя трябва да се извърши постепенно, съобразно 
спецификата на района, възможностите на общината да осигури равен достъп до 
качествено образование на всички ученици, подобряване базата на приемното 
училище, обособяване на нови средищни училища. Необходимо е да се проведе и 
разяснителна кампания сред населението за положителните ефекти от 
оптимизация на училищната мрежа. Да се организират дейности по 
предотвратяване рисковете от отпадане на ученици в резултат на 
преструктурирането на училищната мрежа и търсене на възможности за защита 
на високо квалифицираните педагогически кадри. 

 Основна цел- осигуряване на качествено образование на децата и 
учениците чрез създаване на по-добри условия за обучение, възпитание и 
развитие на способностите им. 

Реализирането на основната цел ще бъде осъществена чрез оптимизиране на 
вътрешната структура: 

- Преобразуване на детски ясли и детски градини ; 
- Преструктуриране на самостоятелни детски градини в малките населени 

места във филиали на големите градини; 
- Присъединяване на детски градини към училища с отговорник директора 

на училището; 
- Преобразуване на училища; 



- Кандидатстване за средищни училища като ефективни модели за 
качествено обучение и възпитание; 

- Обособяване на защитени училища; 
- Обособяване на защитени детски градини; 
- Обособяване на средищни детски градини; 

Реализирането на основната цел ще доведе до: 

- Намаляване броя на маломерните и слети паралелки; 
- Оптимизиране на пълняемостта на паралелките; 
- Обновяване и осъвременяване на материално-техническата база на 

средищните училища; 
- Създаване на условия за столово хранене на учениците; 
- Осигуряване на оптимална среда за обучение, възпитание, спорт и отдих на 

учениците; 

7. Конкретни цели и мерки 

Цели: 1.Равен достъп до образование- достъп на всички деца и ученици да 
еднакво по качество образование. 

 2.Реализиране на ефективна общинска политика за създаване на условия за 
максимално развитие на заложбите на децата и учениците и възможност за 
социална реализация. 

Средства за постигане на целите: 

1.Изработване на единна общинска политика спрямо училища, детски 
градини и детски ясли, включващи: 

- оптимизиране на училищната мрежа; 

- развитие на средищните училища; 

- мрежа от училища с утвърждаване на паралелки с професионална 
насоченост обвързана с пазара на труда и социално-икономическото развитие на 
общината; 

- подобряване на МТБ на всички детски и учебни заведения; 

- повишаване на ангажираността и отговорностите на местната общност 
към образованието; 

2.Политика спрямо учителите, включваща: 

- повишаване на авторитета и социалния статус на учителя; 

- осигуряване участие на учителите в квалификационни форми; 

- подкрепа на диференцираното заплащане и кариерното развитие на 
учителите; 

- актуализиране системата за морално и материално стимулиране на 
учителите в община Сатовча; 

- възможност за преквалификация в зависимост от промените в 
училищната мрежа; 

3.Промени, свързани с управлението на системата: 



- обучения на директори във връзка с новите управленски умения, които 
трябва да притежават; 

- подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при 
управление на финансовите ресурси; 

- въвеждане на системата за делигираните бюджети в детските градини; 

- диалог и сътрудничество между институциите; 

- разработване и управление на проекти, като източник на допълнително 
финансиране; 

8. Мерки  

1. Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище: 

- провеждане на индивидуална работа с деца и ученици, застрашени от 
отпадане; 

- продължаване програмата за предоставяне на безплатни закуски на 
учениците от начален етап на образование; 

- възстановяване на столовото хранене в училище; 

- безплатни учебници и помагала за периода на задължително образование; 

- осигуряване на безплатен транспорт до училище; 

- осигуряване на възможности за покриване на част от режийните разноски 
за столово хранене от бюджетите на училищата; 

- система от безплатни извън училищни форми за осмисляне на свободното 
време на учениците; 

- работа с проблемни ученици; 

- програма на всяко училище по проблема и съвместни тренинги с 
психолозите; 

2. Политика спрямо слетите и маломерни паралелки: 

- общински план за оптимизиране на училищната мрежа; 

- преобразуване на училищата, съобразени с демографските фактори; 

- намаляване броя на маломерните и слети паралелки в общината чрез 
оптимизиране на мрежата от училища; 

- икономически механизми за ограничаване броя на слетите и маломерни 
паралелки; 

- осигуряване транспорт и по-добри условия в средищните училища и 
целодневна форма на обучение; 

- система от съпътстващи мерки за закрила на педагогическите кадри от 
закритите училища; 

- обезпечаване на добра пълняемост на паралелките и намаляване броя на 
паралелките с минимална численост на учениците в училищата; 



3. Интегриране на децата и учениците със специални образователни 
потребности: 

- създаване на подкрепяща среда за децата със СОП; 

- създаване на достъпна архитектурна среда за обучение на деца и ученици 
със СОП; 

- възможност за обучение по индивидуални форми; 

- специални учебници и помагала; 

- специални технически пособия и средства; 

- подготовка на педагогически кадри; 

- обхващане на всички деца със СОП и обучението им в училища и детски 
градини; 

- съвместни екскурзии, посещения на изложби, театри. Съвместна работа на 
ресурсните учители, педагозите и психолозите в училищата и отдел „Закрила на 
детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“- Хаджидимово; 

- работа по проекти на ЕС; 

- утвърждаване на атмосфера за мултикултурно сътрудничество; 

4. Интегриране на децата и учениците за мултикултурно сътрудничество. 

- грижа към тази група деца в задължителната подготвителна група преди 
постъпване в първи клас; 

- мерки за пълно обхващане на децата от ромски произход; 

- обвързване на социалните помощи с посещаемостта на децата в детските 
градини и училище; 

- участие в извън училищни форми, където чрез реч, танц и игри децата и 
учениците се приобщават към общността; 

- осъществяване на проекти за интеркултурно общуване на различните 
етноси в училище по програмите на ЕС; 

- десегрегация на учениците от ромски произход във всички училища; 

- работа на педагогическите колективи с психолозите и осъществяването на 
обучения и тренинг по проблема, с цел преодоляване на етническите бариери в 
общуването; 

5. Мерки в процеса на обучение: 

- насърчаване на самостоятелността и творческото мислене на учениците; 

- превръщане на детето в активен участник в обучението; 

- изграждане на практически умения; 

- активно участие на учители, родители и неправителствени организации в 
процеса на обучение; 

 - осъвременяване на МТБ и засилено чуждоезиково и компютърно 
обучение. Обогатяване на библиотечните фондове; 



- контрол върху качеството на образованието- чрез формите на вътрешно и 
външно оценяване; 

- развитие на програми за краткосрочно професионално обучение; 

- гарантиране на възможност за реализация в определена професия на 
ученици, след завършване на средно образование; 

- политика на съвместна дейност с фирмите на територията на общината; 

- разнообразяване на диференцираната работа с децата и учениците, 
съобразно индивидуалните им възможности и интереси; 

6. Мерки в процеса на възпитание: 

- разработване на училищни програми за превенция на агресията; 

- разработване на политика за осигуряване на равен достъп до качествено 
обучение и образование; 

- подкрепа на формите на обучение, базирани на усвояване на знания за 
традициите и настоящето на родния край; 

- подкрепа на съвместни инициативи между учебни, граждански и други 
институции в областта на образованието; 

- увеличаване броя на инициативите, реализирани от граждански 
организации и бизнеса в училище; 

 - консултации и подкрепа на европейски образователни проекти във 
всички училища; 

- разширяване възможностите за контакт с европейски институции на 
държави членки на ЕС; 

- утвърждаване на символите и ритуалите в живота на всяко училище. 
Изработване на училищни символи и ритуали; 

- изграждане на ценностна система и чувство за принадлежност към 
училище, роден край, Родина. 

7. Извънучилищни форми за осмисляне свободното време на учениците: 

- създаване условия за неформално общуване и обучение в разнообразни и 
разнородни извънкласни и извънучилищни форми; 

- участие на всички детски градини и училища в изготвяне и реализиране 
на проекти по  „Училищно мляко и училищен плод“ ; 

-създаване възможности за финансиране на извънкласните и 
извънучилищни инициативи със средства от делегирания бюджет, спонсорство и 
общински бюджет; 

- участие в проекти на ЕС и създаване на програми, подпомагащи 
качеството на учебния процес- например програма за здравно образование, 
гражданско образование, за закрила на надарени деца; 

-сформиране на кръжоци, художествени състави и други форми за 
организиране на извънучебното време на учениците; 



9. Заключение 

Реализирането на стратегията е продължителен, последователен и 
непрекъснато адаптиращ се във времето процес. Тя очертава основните 
направления за развитие на образованието в община Сатовча и е съобразна с 
актуалното състояние на нормативната база и съществуващите настоящи и 
бъдещи проблеми. 

Заложените насоки в развитието на образованието в община Сатовча ще 
доведат до: 

 Повишаване качеството на образование чрез оптимизация на 
училищната мрежа и повишаване квалификацията на педагогически 
кадри. 

 Максимален обхват на децата в предучилищна и задължителна 
възраст и постепенно решаване на проблема с неизвинените 
отсъствия и отпадащите от училище ученици. 

 Интегриране в образователната система на деца и ученици от 
различен етнически произход. 

 Подобряване на училищната среда чрез модернизация и обновяване 
на материално-техническата база. 

 По-добро управление на социалните моменти в образованието- 
разширяване обхвата на ученическото столово хранене, нова 
организация на извозване на учениците и оптимизиране на 
училищната мрежа, по-добро организиране на извънкласни форми на 
работа, свободно време, спорта и отдиха на учениците, подобряване 
на здравното възпитание и работата с малолетните и непълнолетните 
за преодоляване на противообществените прояви, насилието, 
употребата на алкохол, цигари и наркотици. 

 Включване на цялото общество в обсъждане на промените в 
образованието, привличане на медиите като партньори за 
популяризиране постиженията на училищата. 

Реализацията на Стратегията ще направи учебните и детски заведения още 
по ефективно, модерно, желано и привлекателно място за обучение и възпитание 
на децата и учениците. 

Стратегията остава отворена за промени и актуализация.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


