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Видин. Само две деца са отпаднали първия учебен срок на учебната 2010/2011 година
от ОУ “Софроний Врачански” във Видин, каза за радио “Фокус”- Видин директорът на
училището Нина Иванова. Тя обясни, че това са деца от ромски произход от първи клас
и са отпаднали вероятно за това, че техните родители са напуснали града за да търсят
препитание на друго място. Според директора преди две години, учебната 2008/2009
година е имало 19 деца, отпаднали от училище. За сега може да се каже, че този процес
на отпадане на деца от училище е овладян, но има обективни причини, поради които
опасността остава и не може да се каже ще има ли и колко деца ще отпаднат втория
учебен срок. “Причните за това са тоталната бедност на голяма част от ромското
население и търсенето на препитание извън страната”, заяви директорът. Според нея
има и родители, които поради немарливост или друга причина могат да вземат децата
си от училище без да потърсят документ, който да удостоверява образоеанието на
детето и който да представят в чужбина. За да се овладее процесът при по-големите,
които самоволно по някога отсъстват от училище са въведени редица мерки, като
например програмата за превенция за ограничаването на отсъствията поради
нехайство или семейни причини. Отделна програма има и Комисията за
противообществени прояви. Според Иванова и класните ръководители също работят
усилено за преодоляване на проблема, като се правят посещения на домовете на такива
деца. Работи се също и по други методи, като например търси се въздействието на
авторитетни хора от ромския квартал, от страна на училищното настоятелство, работи
се и със Свободния младежки център, който също има програми за превенция на деца
на улицата. Директорът на училището каза още, че успешно е приключил първият
учебен срок и нямат деца с удължен срок или деца, които завършват без оценки и няма
извънредни прекъсвания на учебния просец на училището. За сега учебното заведение
е подсигурено с достатъчно налично гориво.
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