ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Обобщени данни за 2012 г. от оздравителните училища на територията на
страната.
Към 31 декември 2012 г. на територията на страната функционират общо 8
оздравителни училища.
Нормативната уредба за организацията на обучение и възпитанието на деца в
оздравителни училища е описана в Глава IV от Наредба № 1/ 23 януари 2009 г., която
отменя Наредба №6/2002 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания в специалните детски градини /ДГ/ и в
специалните училища.
Съгласно чл. 55 от Наредбата „Децата с хронични заболявания могат да се обучават и
възпитават в оздравителни ДГ, а учениците - в оздравителни или в болнични училища за
лечебно-възстановителна дейност”.
Децата и учениците, които се приемат за обучение са със средно тежки, компенсирани
и реконвалесцентни форми на съответното хронично заболяване само ако те възпрепятстват
обучението им в масови детски градини и училища. Обучението и възпитанието на децата и
учениците се осъществява съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния
минимум и учебен план за учебното съдържание, за професионалното образование и
обучение, за придобиване на квалификация по професия. Чл. 55, ал. 3 от Наредбата гласи:
„Дневният режим, организацията на обучение, извънкласните и извънучилищни дейности в
ДГ и училищата се съобразяват с профила на заболяването.”
Децата и учениците се приемат най-малко за 1 година.
В края на всяка учебна година директорът представя на диагностичната комисия в
РИО информация от личните лекари и от медицинските лица на детските градини или
училищата за здравословното състояние на детето с оглед продължаването или
прекратяването на обучението.
Характерното за тези училища е засиленото медицинско обслужване /извършват се
периодични прегледи и диагностика от лекар/ фелдшер и рехабилитатор, които са на щат към
общината/. Децата са подложени на здравословен режим на хранене, климатолечение,
занимания по лечебна физкултура и др. Част от тях могат да постъпват и от санаториуми.
Приемът на децата се осъществява с решение на ЛКК и само след насочване от ЕКПО
на РИО на МОМН.

№
1.
2.
3.

4.

Представените данни се отнасят за всички 13 оздравителни училища.
ПОКАЗАТЕЛИ
Общ брой оздравителни училища
Капацитет на училището
Брой деца в края на учебната 2011/2012 година
Общ брой деца към 31.12.2012 г
в т.ч.
 Момчета
 Момичета
Брой деца по възраст (към31.12.2012г.)

8
1121
472
369
225
144
1

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

5.

 до 7 г.
 от 8 до 10 г.
 от 11 до 14 г.
 от 15 до 18 г.
 над 18 г.
Брой на децата в училището според степента на образованието
им(към31.12.2012г.)
 детска градина/ подготвителен клас към училището
 начално – I – IV кл.
 основно- V-VIIIкл.
 средно - IX – XIII кл.
 паралелка за професионално образование и/ или професионално
обучение

22
87
136
124
35
369
12
83
175
99
12

Информация за оздравителните училища
Тип училище
 интернат
 полуинтернат
 интернат и полуинтернат
 общообразователно училище

Брой училища
6
1
0
1

В края на 2012 г. 369 деца се обучават в оздравителни училища. В края на
предходната 2011 г. броят им е 609 деца. За една година броят на децата, обучаващи се в
оздравителни училища намалява с 240 деца или 39%.
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