СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТА НА
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ,
ЧИЯТО ДЕЙНОСТ НЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ УЧИЛИЩА

Организация/потребител
№

(вкл. начина на получаване на
предложението)

1.

Валери Тодоров - директор
ООС "Младост"
гр. Силистра
(електронна поща)

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Предложения:
1. В чл. 3, т. 1 думите „самоподготовка на учениците“ да отпаднат – 1. Приема се
дублиране с т. 4 на същия член;

Мотиви

1.

2. В чл. 5, ал. 3, т. 1 да стане: “Създаване на условия за развитие на 2. Не се приема 2. В общежитията
интересите, способностите и компетентностите на учениците”, което
се извършва и
кореспондира с чл. 2, ал. 2, т. 2;
проучване на
интересите на
учениците, с цел
предоставянето на
обща подкрепа

3. Раздел III. Да се промени така: Организация на образователния 3. Приема се
процес в ученическите общежития (образователния процес включва частично
в себе си и възпитателния процес, който е в основата на дейността
на ученическите общежития);

3.Наименованието
на раздел три се
преименува
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4. В чл. 7, ал 1. „и годишен план за обучение на институцията“ – да 4. Приема се
отпадне, отнася се за ЦПЛР-ОДК и НДД;

4.

5. В чл. 7, ал. 2, т. 2; чл. 12, ал. 1; чл. 13, ал. 1 думите „обучителен 5. Приема се
процес“ и „проведено обучение“ да се заменят с „образователен частично
процес“;

5. Заменя се със
„заниманията“ и
„дейностите“

6. В чл. 8, ал. 2 тестът да бъде следният: Учебната година в 6. Не се приема 6. Съгласно чл. 34,
ал. 2 от Наредбата
ученическите общежития по ал. 1 започва на 1 или 15 септември и е
за приобщаващото
с продължителност дванадесет месеца.
образование
учебната година в
центровете
за
подкрепа
за
личностно
развитие започва
на 1 октомври и е с
продължителност
12 месеца.

7. Да отпадне чл. 11, отнася се за ЦПЛР-ОДК и НДД;

7. Приема се

7.

8. В чл. 9, ал.1 думата „обучението“ да се замени със „заниманията“;

8. Приема се

8.
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9. В чл. 9, ал. 2 да стане: Групите по ал. 1 се вписват в Списък-образец 9. Приема се
№ 3 за съответната учебна година и определените за тях часове от
нормата преподавателска работа на възпитателя включват:
самоподготовка и консултации по учебни предмети, занимания по
интереси, организиран отдих и спорт, възпитателни дейности
(работа с родители, кл. ръководители, учители и ученици);

9.

10. В чл. 13, ал. 1 думите „от проведеното обучение“ да се заменят с 10. Приема се
думите „от образователния процес“.
частично

10.

11. В чл. 14. ал.1 и ал. 2 думите „на обучителния процес“ и „по учебната 11. Приема се
дейност“ да отпаднат, цялостната дейност в ученическите
общежития се контролира от директор и/или заместник директор;

11.

12. В чл. 16, ал. 2 думите „кмета на общината“ да се заменят с 12. Приема се
„началника на РУО“ – началника на РУО назначава директора на частично
ученическо общежитие;

12.

13. В чл. 17, т.1, б. „а“ програмата за работа по групи да отпадне –
утвърждава се от директора);

13. Приема се

13.

14. В чл. 20, ал. 1 да се добавят думите „от държавния бюджет“;

14. Приема се

14.
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15. В чл. 21 думата „ал. 3“ да стане „ал. 4“ – ал. 3 се отнася за ЦСОП и 15. Приема се
ЗЦПППО

2.

Aziti
(електронна поща)

ОткритиеТО
Хубаво е, че ще съдействате за ранното откриване на заложбите на
учените, но по-интерeсноТО е какво ще се случи след като ги
откриете....
След "диагностиката" следва "лечение". Какво ще е то и каква е
ролята на общежитието при "лечението"?!

Не се приема

Няма конкретно
предложение.
Ученическите
общежития нямат
функции по
лечение на
учениците.
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