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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

на Столичния общински съвет
от 17.01.2019 година
За изменение и допълнение на Решение № 737 на Столичен
общински съвет по Протокол № 24 от 24.11.2016 г., с което е приет Статут
за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на
предучилищното и училищното образование.
На основание чл.21, ал.1, т.12, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Приема изменение и допълнение на Статут за присъждане на
ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и
училищното образование, приет от Столичен общински съвет с Решение
№ 737 по Протокол № 24 от 24.11.2016 г., както следва:
1.1. Настояща редакция на Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИ, Т. 1:
„В конкурса участват всички директори на общински образователни
институции на територията на Столична община."
Изменя се:
„В конкурса участват всички директори на общински образователни
институции на територията на Столична община, които нямат
неразплатени задължения за предходната календарна година."
1.2. Настояща редакция на Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИ, Т. 3:
„Наградите се определят за заслуги от предходната учебна година по
следните критерии за оценка:
• Добро управление на материалната база на детската градина,
училището и центъра за подкрепа на личностното развитие за подобряване
и обновяване на образователната инфраструктура.

• Осигуряване на разнообразни квалификационни форми с цел
подобряване качеството на образователния процес;
• Участие в програмно и проектно финансиране с цел привличане на
допълнителни средства за подобряване на материалната база и повишаване
квалификацията на педагогическия персонал;
• Създадени устойчиви сътрудничества с институциите по Наредба 9
от 2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, неправителствени организации и социални
партньори за съвместни инициативи, обмяна на опит и добри практики.
• Прилагане на иновативен модел на управление."
Изменя се:
„т.3. В категории: Детска градина, Училище, Център за подкрепа за
личностното развитие наградите се определят за заслуги от предходната
календарна година по следните критерии за оценка:
3.1. Добро управление на материалната база на детската градина,
училището, Център за подкрепа за личностното развитие за
подобряване и обновяване на образователната среда.
3.1.1. Осигурена сигурна среда:
- Ефективна охрана и пропускателен режим;
- Видеонаблюдение /външно и вътрешно/;
- Поддържане в добро състояние на оградите и дворовете на
образователната институция /чрез осигурени средства от бюджета,
проектно/програмно финансиране, собствени приходи.
3.1.2. Дигитализация на учебния процес:
- Брой компютърни кабинети и брой ученици;
- Брой интерактивни дъски и проектори;
- Въведен електронен дневник;
- Изградени смарт класни стаи;
- Използване на електронни платформи.
3.1.3. Приобщаващо образование:
- Осигурена достъпна среда /платформи, рампи, асансьори,
адаптирани санитарни възли/;
- Осигурени екипи за работа с деца/ученици със СОП, деца/ученици
с изявени дарби.
3.1.4. Сменност на учебния процес:
- едносменен режим;
- двусменен режим;
- план за преминаване на едносменен режим през следващите пет
години.
3.1.5. Осигурени допълнителни образователни дейности/ДОД/,
извънкласни дейности/ИД/:
- видове ДОД/ИД;
- брой деца/ученици, включени в ДОД/ИД;

- реализирани приходи за образователната институция за .... година;
- училището има създадени клубове по интереси.
3.2.Участие в програмно и проектно финансиране с цел
привличане на допълнителни средства за подобряване на
материалната база в образователната институция.
3.2.1. Реализирани проекти/програми от образователната институция:
- Реализирани национални проекти/програми;
- Реализирани европейски проекти/програми;
- Реализирани общински проекти по програми на Столична община.
3.3. Създадени устойчиви сътрудничества с неправителствени
организации и социални партньори за съвместни инициативи, обмяна
на опит и добри практики.
3.3.1. Съвместна дейност с институции/НПО и социални партньори:
- Институция/НПО/социален партньор, с която образователната
институция активно сътрудничи;
- Продължителност/устойчивост/ на сътрудничеството;
- Реализирани съвместни дейности с висши училища, институции,
НПО, социални партньори;
- Присъдени отличия и награди на учители, ученици и служители от
участия в състезания и събития, организирани от СО и висши училища,
НПО и др.
1.3. Създава се нова т.4 в Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИ, както следва:
„ т.4. В категория Предприемаческо училище наградите се определят
за заслуги от предходната календарна година по следните критерии за
оценка:
4.1. Обучение по предприемачество.
4.1.1. Реализирани дейности по предприемачество:
Училището активно обучава и подкрепя продължаващото
професионално развитие и обучение на учителите в рамките на
предприемаческото образование;
-Училището преподава най-малко по 2 предприемачески програми и
участва в една инициатива организирана от СО или НПО;
-Училището има ресурс, който е предназначен за обучение по
предприемачество;
-Брой учители и ученици от училището, участвали в
предприемачески инициативи и дейности;
-Училището работи по програми за кариерно развитие на учители;
-Училището включва обществените съвети, училищни настоятелства,
представители на бизнеса и местната общност в инициативи;
-Училището има ресурси, които са предназначени за обучение
предприемачество и реализира доброволчески инициативи.

1.4. Настояща редакция на Раздел III. НАГРАДИ, Т. 2:
„2. Присъждат се грамоти в следните категории:
- Детска градина
- Училище
- Център за подкрепа на личностното развитие".
Изменя се:
„2. Присъждат се грамоти в следните категории:
- Детска градина
- Училище
- Предприемаческо училище
- Център за подкрепа на личностното развитие.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.01.2019 г., Протокол № 68, точка 2 от дневния ред,
по доклад № СОА18-ВК08-2759/24/14.12.2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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