Проект „Модел на обществен съвет
в съвременното училище”

Работни срещи

Обща информация за проекта
• Цел:
Разработване и тестване на Модел на обществен съвет за
подкрепа на стратегическото развитие на училищата,
граждански мониторинг и партньорство
•
-

Целева група на проекта
Ученици от 23 СОУ, 31 СУЧЕМ и 138 СОУ
Родители, представители на Училищно настоятелство
Представители на Районна администрация Слатина
Представители на училищното ръководство и учители
РИ, НПО, граждани, медии.

Обща информация за проекта
• Партньори:
- Сдружение АДСУ (водещ партньор);
- Районна администрация Слатина, Столична община
- Столични училища - 23 СОУ, 31 СУЧЕМ, 138 СОУ.
• Финансиращ орган:
- Програма Европа на Столична община
• Бюджет на проекта:
- Обща стойност: 7 000 лв.
- Размер на безвъзмездната сума: 6 300 лв.
• Продължителност на проекта: 6 месеца
• Период на изпълнение: 20.05.2016 – 30.10.2016 г.

Контекст на проекта
• Законът за предучилищното и училищното образование
дефинира необходимостта и същността на Обществения
съвет:
– Общественият съвет е доброволно сдружение, което работи
за развитието и прозрачното управление на училището и за
засилване на неговата роля както в живота на учениците, така
и в общността.

• Европейски приоритети:
- Общи мерки за модернизиране, подобряване на достъпа и
включващия характер на училищата в Европа
- Широко партньорство в развитието на училищата
- Намаляване на броя отпадащи от училище – цел: под 10%
- Увеличаване на детското образование и подкрепа – цел: 95%
- Намаляване на ниските постижения – цел: 15%

Дейности по проекта
1. Сформиране на работни групи за участие в Модел на
обществен съвет (май-юни 2016 г.)
2. Разработване на Модел на обществен съвет (юли-август
2016 г.)
3. Уъркшопи за обсъждане на Модела на обществен съвет
(септември-октомври 2016 г.)
4. Проучване на стратегически направления в развитието на
пилотните училища (август-октомври 2016 г.)
5. Популяризиране на Модела на обществен съвет
(октомври 2016 г.).

1. Сформиране на работни групи
за участие в Модел на обществен съвет
(май-юни 2016 г.)

1.1. Разработване на брошура за популяризиране на Програма Европа,
проекта и Модела на обществен съвет.
1.2. Провеждане на срещи в 3-те училища за информиране и
идентифициране на участници в проекта (ученици, родители, учители,
директори, представители на районната администрация).
1.3. Сформиране на 3 работни групи и разработване на общ план за
действие и координация в пилотните училища.
1.4. Обсъждане на ключови компоненти на обществения съвет функции, критерии за включване на участници, подготовка, процедури
за информиране, комуникация и вземане на решение, срокове.

2. Разработване на Модел
на обществен съвет
(юли-август 2016 г.)
2.1. Разработване на Модел на обществен съвет, основан на
релеватните нормативни документи и добри европейски,
национални и местни практики.

2.2. Представяне на Модела на обществен съвет на работните
групи в 3-те пилотни училища (в електронен вариант) за
изготвяне на препоръки към него.

3. Уъркшопи за обсъждане на Модела
на обществен съвет (септември-октомври 2016 г.)
3.1. Провеждане на уъркшоп във всяко училище с участието на
потенциални участници в обществения съвет - ученици, родители,
учители, представители на районна администрация, представители на
училищното ръководство (индикативно по 9 д. от училище).

3.2. Обсъждане на конкретни препоръки към Модела на обществен
съвет, съобразени със спецификата на училищата. Представяне и
обсъждане на функциите на обществения съвет.
3.3. Финализиране на Модела на обществен съвет (с работни формати
към него, готови за ползване в училищата).

4. Проучване на стратегически направления
в развитието на пилотните училища
(август-октомври 2016 г.)

4.1.-2. Подготовка и провеждане на анкетно проучване сред
общо 60 д. (30 ученици в пилотните училища и 30 родители)
за развитието и управлението на училищата.
4.3. Провеждане на 3 фокус групи с учители от пилотните
училища, представители на районната администрация и
ключови фигури от общността (общо 30 д.) за развитието и
управлението на училищата.
4.4. Анализ на резултатите и планиране на
приоритетните задачи на Общинските съвети в 3-те
училища.

5. Популяризиране на Модела на
обществен съвет (октомври 2016 г.).
5.1. Публикуване на Модела и правилника за работа на
Обществения съвет на сайта на 3-те училища
5.2. Публикация в печатна медия за популяризиране на Програма
Европа, Модела на обществен съвет и предстоящата Кръгла маса.
5.3. Провеждане на Кръгла маса за представяне и
разпространение на Модела на обществен съвет

5.4. Предложения към местната власт за последваща съвместна
работа с Обществените съвети на училищата в район Слатина.

Модел на обществен съвет – обща визия
• Същност
Орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол

•










Функции
Одобрява стратегията на развитие на училището
Участва в обсъждането на учебните програми
Предлага политики и мерки за подобряване на качеството на обучение
Дава предложения и съгласува разпределението на бюджета
Съгласува учебния план
Участва в комисии за атестиране на директорите
Съгласува избора на учебници и учебни полагала
Сигнализира компетентните органи при нарушения
Дава становище за училищния план-прием

Модел на обществен съвет – обща визия
•
-

Участници в Обществения съвет
Представител на финансиращ орган
Представители на родителите
Представител на работодателите

• С право на съвещателен глас:
- Представители на ученическото самоуправление
- Представители на настоятелството
• Численост: Нечетен брой
• Регламенти
- Избор на членове за срок до 3 години
- Членовете избират председател
• Процедура
- Заседава 4 пъти годишно, I-во заседание в началото на уч. година

Примери на обществен съвет
• САЩ: обществени съвети за подкрепа на дисциплината в училищата
• Европа: обществени съвети по конкретни програми или за защита
правата на децата
• България: над 70 обществени, консултативни, квартални, районни,
кметски, граждански, младежки и други обществени съвети с цел:
- Решаване на проблемите на отделни социални групи или на
населените места
- Партньорство за намиране на общи решения на съществуващите
проблеми
- Участие в разработване, обсъждане и изпълнение на общински
планове, стратегии и програми за развитието на общини и проекти,
- Мобилизиране на гражданите за облагородяване, хигиенизиране и
поддържане на жилищните квартали и кметствата.
- Други.

Общ план за действие
и координация в училище
1. Избор на работна група (училищен екип)
2. Определяне на ролите и функциите на работната група
(координатор и членове; информиране, комуникация, др.)
3. Предварителна подготовка - Познаване на ЗПУО (глава 14,
чл. 265 до чл. 270) и Правилника за създаване, устройство
и дейност на обществения съвет (м. август 2016)
4. План за действие
5. Работна идея за обществения съвет

Ключови компоненти на обществения съвет
работна идея

-

Функции на обществения съвет
Критерии за включване на участници
Подготовка на работата на обществения съвет
Процедури за информиране
Комуникация и вземане на решение
Срокове
Партньорства
Други.

