РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РУСЕ
Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст
( Механизъм за обхват)
Решение № 373 от 5 юли 2017 г. на Министерски съвет

Реализирани дейности по Механизма за
обхват

 Сформирани са 32 екипа
за обхват на
територията на областта
 481 лица са включени в
екипите, от които 379 са
педагогически
специалисти

Състав на екипите за обхват
Ръководител на екипа:
 Експерт от РУО – Русе
Членове на екипа:
 Учител/служител в ДГ или
училище
 Представител на РДСП
 Представител на МВР
 Представител на кмета на
общината

Междуинституционална информационна платформа
„Посещаемо и безопасно училище“
(статистика към 24.11.2017 г.)
Екипите за обхват са
извършили 4186 физически
посещения на адреси,
попълнили са формуляри по
образец

Към момента в платформата
фигурират за обхват

3895 деца и ученици в
задължителна предучилищна и
училищна възраст

3346 протокола са
напълно обработени

358 Протокола са качени
в платформата и са в
процес на обработка
Профил на подлежащите за
обхват:

Отпаднали преди 2017 - 1814
Отпаднали през 2017 – 355
Незаписвани в у-ще или ДГ -

1726

Разпределение по общини на броя на
подлежащите за обхват
(родени от ноември 2001 до ноември 2012)
Отпаднали
преди и през
2017;
Незаписани

2419

318

335

147

Борово

244
175

Бяла

Ветово

Две
могили

129

Иваново

56

Русе

Сливо
поле

Ценово

Разпределение по актуален статус към момента

От началото на месец септември 2017 г., в резултат на
посещенията на екипите , 163 деца и ученици са включени в
образователната система, като повечето от тях са записани
преди началото на настоящата учебна година. 31 деца и
ученици от тази бройка са записани в училища и детски
градини на по-късен етап, след осъществени повторни
посещения на адресите им от учители, представители на
РДСП, а на места и от служители на МВР .

1222

2220

422
163

В чужбина са 2220 деца (57%)
1222 (31%) не са открити на подадените от ГРАО
адреси и за тях няма информация къде са в
момента. За тях ще бъде извършена справка от
МВР.
422 (11%) деца се водят незаписани. Предстои
прецизиране на подадената за тях информация от
екипите за обхват, тъй като част от тези лица
също не са открити на адресите си.

Приоритети в дейността на екипите
за обхват
 Изпълнение на определените мерки по отношение на децата и
учениците в риск, които следва да се прилагат съвместно от
работещите по Механизма институции, така че да се постигне
комплексен подход от интервенции.
 Прилагане на комплекс от мерки спрямо необхванатите в
образователната система деца и ученици. Основната цел е да
бъдат включени в образователната система, особено 5 и 6годишните деца.
 Налагане, при необходимост, на наказания от компетентните
органи за неспазване на задълженията на родителите по Закона
за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищно
образование. Спиране на социални помощи и помощи в натура по
реда на Закона за семейни помощи за деца.

Приоритети в дейността на екипите
за обхват
 Осъществяване на справки в информационната система на
МВР и действия от тяхна страна за лицата, за които няма
информация за настоящото им местоположение.
 Осъществяване на регулярни срещи между представителите
на ангажираните с Механизма за обхват институции (РУО,
РДСП, МВР и др.) с цел по-успешно координиране и
изпълнение на дейностите по Механизма
 Перманентно администриране от страна на РУО – Русе на
платформата „Посещаемо и безопасно училище“
 Осъществяване на методическа подкрепа на учителите и
служителите от училищата и детските градини

Някои откроени проблеми
 Все още координацията между институциите, ангажирани с
Механизма, не е на нужното ниво. Необходимо е да се обединят
усилията за прилагане на адекватни мерки спрямо контингента от
деца и ученици, които живеят на адресите и поради различни
причини не посещават учебни заведения (липса на средства,
ранни бракове и др.)
 Най-голям процент от извършените посещения на адреси са
осъществени от учители. Останалите партньори по механизма
регистрират по-слабо участие.
 Сравнително слаба е активността на представителите на
кметовете на общините.
 Представителите на другите институции следва да работят поактивно с платформата „Посещаемо и безопасно училище“, до
която имат достъп и в която се съдържа информация за
набелязаните мерки спрямо всеки ученик в риск.

Благодаря за вниманието!

