ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Обобщени данни от училища за деца с увреден слух за 2012 г.
Към 31.12.2012 г. на територията на страната функционират 3 специални училища
на МОМН за деца с увреден слух, които се намират в гр. София, гр. Търговище и гр.
Пловдив. Към две от училищата за деца с увреден слух са разкрити и детски градини за деца
с увреден слух.
Нормативната уредба за организацията на обучение и приема на деца в училища с
увреден слух е описана в Глава IV от Наредба №1/ 23 януари 2009г.,която отменя
Наредба №6/2002г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/ или
с хронични заболявания. В чл. 52ал. 1 от Наредбата е записано:”Деца и ученици с увреден
слух с долна граница на загуба на слуха над 30dB могат да се обучават и възпитават в
детски градини /ДГ/ и училища за деца и ученици с увреден слух.” В чл.54 ал.1 са обявени
дейностите, които уреждат ресурсното подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на децата и учениците с увреден слух.
Учебните планове на специалните училища се утвърждават от Министерството на
образованието, младежта и науката /МОМН/ и са съобразени със здравословното състояние
на децата.
Учебните програми по специалните учебни предмети за обучение на деца и ученици с
увреден слух са уредени в Раздел IV чл.38, ал.1-3.
В училищата за деца с увреден слух се откриват и подготвителни класове за деца с
увреден слух, които не са посещавали специална детска градина.
Могат да се откриват паралелки за деца с множество увреждания: с увреден слух и с
умствена изостаналост, с увреден слух и с нарушено зрение и др. Децата и учениците с
увреден слух се насочват и приемат в училищата след комплексно психолого-педагогическо
изследване за установяване на специалните образователни потребности и възможности за
обучение по различни планове и програми. Приемат се осъществява след насочване от ЕКПО
към РИО на МОМН.
Съгласно чл. 69 от ППЗНП „ Специалните училища за ученици със сензорни
увреждания са за обучение на ученици от 1 до 12 клас с увреден слух или с нарушено зрение
и са от интернатен тип.
Училищата имат общ капацитет за прием 895 места. Броят на децата, които ги
посещават към 31.12.2012 г. е 606 деца.
№
1.
2.
3.

4.

Представените по-долу данни се отнасят за 3 училища.
ПОКАЗАТЕЛИ
Общ брой 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.)
 до 7 г.
 от 8 до 10 г.
 от 11 до 14 г.
 от 15 до 18 г.
 над 18 г.

3
895
701
606
321
285
92
152
181
181
68
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