ГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА 2016 г.
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СЕКТОРНА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА
ТРУДА
Въведение
Годишната индикативна програма за дейността на Секторната комисия в областта на
образованието и пазара на труда е планов документ, кореспондиращ с чл. 4 (1) от правилата
за организиране работата на Областните комисии и съвети към Областния управител на
област Русе.
Целта на Годишната индикативна програма за дейността на Комисията е
осигуряване на активното й участие като консултативен орган в процеса на разработване,
мониторинг и оценка напредъка по реализирането на планови и стратегически документи
на областно и местно ниво, в т.ч. за постигане на ефективна и ефикасна координация с
всички заинтересовани страни..
Основна стратегическа цел
Утвърждаване на област Русе като конкурентноспособен център, с високо
качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото на
междурегионалното, транснационалното и трансгранично сътрудничество,
кореспондираща с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област
Русе 2014-2020 г.
Приоритети:
• Подготовка на конкуретноспособни кадри, съобразно изискванията на пазара на
труда в региона;
• Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации;
• Включване на иновации и творчество, в т.ч. и предприемачество, във всички степени
на образование и обучение;
• Стабилен растеж с наличието на повече и по-добри работни места и социално
сближаване. Утвърждаване на Ученето през целия живот като ключов елемент не
само в контекста на конкурентноспособността и заетостта на населението, а и на
социалното сближаване, активното гражданско участие и професионалното
развитие;
• Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и други
уязвими групи.
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Мерки:
• Организиране на мероприятия и инициативи, насочени към по-качествено
образование, популяризиране на „дуалното образование”; информационни срещи; работа с
ученици с педагогически трудности и техните родители; образование, отговарящо на
изискванията на пазара на труда и особеностите на икономиката в област Русе;
• Търсене на възможности за намаляване броя на необхванатите и отпадащи ученици в
задължителна училищна възраст;
• Идентифициране на възможности за намаляване на функционалната неграмотност
сред учениците;
• Популяризиране на началното професионално и продължаващото професионално
обучение и превръщането му в привлекателна възможност за учене;

Заседания и индикативни теми за 2016 г.:
1. Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на
Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за
развитие „България 2020“ (темата е предложена от ПГО „Недка Иван Лазарова“) –
26.01.2016 г.;
2. Обсъждане проект за държавен план-прием за учебната 2016/2017 г. в държавните
и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за
професионална квалификация в основни, прогимназиални и средни общообразователни и
специални училища – 26.01.2016 г.;
3. Разглеждане на Закона за предучилищното и училищното образование,
закономерности и състоятелност – дебат на ниво училища, РИО, детски градини, частни
училища, браншови организации (темата е предложена от СОУ „Васил Левски“) –
10.03.2016 г.;
4. „Възможности за осигуряване охраната на учебните заведения в областта, в
частност на училищата в град Русе – изграждане на огради на прилежащите площи“ (темата
е предложена от СОУ „Васил Левски“) – 10.03.2016 г.
5. Резултати от Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити в
област Русе за учебната 2015 – 2016 г. – 20.09.2016 г.;
6. Информация за Държавен план – прием по професии и специалности в област
Русе за учебната 2016 – 2017 г. – 20.09.2016 г.;
7. Училищната мрежа в област Русе – състояние, тенденции, проблеми и мерки за
тяхното разрешаване – (темата е предложена от МГ „Баба Тонка) – 20.09.2016 г.
8. Изграждане на устойчива връзка „образование-бизнес“ като основа за развитие на
стратегически важни за регионалната и националната икономика професии, увеличаване на
заетостта, социалната интеграция и възможностите за учене през целия живот (темата е
предложена от ПГО „Недка Иван Лазарова“) – 10.11.2016 г.;
9. Други дейности – Дни на отворените врати; работни срещи по актуални въпроси,
касаещи образованието и пазара на труда; разяснителни и информационни кампании;
студентски практики и стажове, Връчване на награди за постигнати високи образователни
постижения на училищата на НВО и ДЗИ по съответните предмети, както и Държавни
изпити за придобиване на степен на професионална квалификация – 01.11.2016 г. и др.
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Организация и изпълнение на програмата
Ръководството и контролът по изпълнение на годишната индикативна програма
/план – график/ се осъществява от Председателя на Комисията.
Членовете на Комисията допринасят за ефективното и ефикасно изпълнение на
заложените в индикативната програма дейности по темите.
Отговорниците по Програмата подготвят материалите за заседанието с предложение
за решение по разглежданата тема и ги представят на секретаря не по-късно от 5 дни преди
заседанието.
Оперативната координация и техническото подпомагане за изпълнението на
програмата се осъществява от секретаря на Комисията.
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