Малко ще са първокласниците в град Брегово, област Видин
Написано от ivailo
Четвъртък, 23 Април 2015 23:22

Започва кампанията за набиране на ученици в първи клас за следващата учебна година
в СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, град Брегово, област Видин, съобщи за Радио “Фокус”Видин Илияна Кръстева, директор на училището. „Това е една от най-трудните ни
години за набиране на първокласници, защото по списък децата са 23, а се оказва, че
са само 8 за обхващане.
//
Някой от тях са напуснали населеното място. Има
родени деца, но малко са останали в Брегово”, обясни Илияна Кръстева. Тя допълни, че
нормата за образуване на паралелка е най-малко 15 деца. Ако паралелката е
поднормативна се прилага наредба за поднормативни паралелки, с разрешение на
общината за финансирането й. „Ако общината желае, на общински съвет се взима
решение и недостига на ученици се дофинансира от общината, като превежда
средствата по банков път в бюджета на училището. А ако общината не вземе такова
решение - вече от дълго време не финансира такива паралелки до осми клас, то тогава
финансирането на паралелката е за сметка на училищния бюджет т.е. заплатата на
учителя си върви, независимо колко деца ще обучава”, посочи Кръстева. В момента
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децата в училището са около триста от Брегово и около сто деца от околните села,
които се извозват с три училищни автобуса, ежедневно - сутрин, обед и следобед .
Илияна Кръстева посочи още, че в училището има и деца в самостоятелна форма на
обучение, пет полуинтернатни групи по 20-25 ученика в клас. Това е целодневно
обучение по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните
училища”. „Стандарта за издръжка на училището е достатъчен за състава, който имаме,
но тенденцията е за намаляване на децата в общината”, добави Кръстева.
Радио “Фокус”- Видин
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