Национална програма „С грижа за всеки ученик”
Отчет за учебната 2010/2011 година
Националната програма „С грижа за всеки ученик” се реализира в два модула.
По модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади” се финансират дейности, свързани с обучение на ученици и
участие в националните олимпиади. Бюджетът на модула, утвърден с Решение № 665 на
Министерския съвет от 15.09.2010 г., е 795 хил. лв., в т.ч. и средства за мониторинг.
Сумата за всяко училище се определя в зависимост от броя на учениците,
класирани на национален кръг, от броя на лауреатите на национални олимпиади и от броя
на медалистите от международни олимпиади.
Броят на училищата, участвали в модула е 247, а общият брой на учениците,
включени в обучението е 9 120. От тях 1 322 са участвали в националните кръгове на
олимпиадите, а 280 са станали лауреати на съответните олимпиади.
По модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на
нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” са предвидени
средства за допълнително обучение на учениците от 5., 6., 7. и 8. клас, показали ниски
резултати от външното оценяване. Бюджетът на модула, утвърден с Решение № 665 на
Министерския съвет от 15.09.2010 г., е 1 205 хил. лв., в т.ч. и средства за мониторинг.
Сумата за всяко училище се определя в зависимост от броя на учениците,
отговарящи на критериите (имат постижения, по-ниски от 50 % от средния за випуска в
национален мащаб и по-ниски от 50 % от средния за випуска на училищно равнище
резултат от външното оценяване през предходната година).
Броят на училищата, участвали в модула с групи в 7. клас е 189, а на училищата с
групи в 5., 6. и 8. клас е 247. Общият брой на групите е 1 536, а броят на допълнително
обучаваните ученици е 8 164. От тях при 6 617 е отбелязан напредък.
Общо за двата модула броят на учениците, включени в програмата, е 17 284.
Обучението е реализирано в 197 198 часа. Изплатени са общо 1 736 549,94 лв. за
командировки на ученици и учители за участие в олимпиадите, за административни
разходи и за хонорари на учителите.
Училищата могат да участват с проекти и по двата модула на програмата.

