ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Обобщени данни за 2011г. от училища за деца с нарушено зрение
Към 31 декември 2011 г. на територията на страната функционират 2 специални
училища на МОМН за деца с нарушено зрение – СОУ “Луи Брайл“ София – град и СОУ
“Проф. Ив. Шишманов “ гр. Варна.
В специалните училища за деца с нарушено зрение се обучават деца с пълна слепота,
частично или слабо виждащи ученици и деца с множествени или физически увреждания,
чието зрение не позволява да се обучават в други училища. Обучението им се осъществява
съгласно образователните изисквания на Министерството на образованието, младежта и
науката /МОМН/ и утвърдени от него учебни програми ( включително индивидуални) и
предмети, чрез адаптирани учебници и учебни помагала с брайлов и с увеличен
плоскопечатен шрифт. Учебните програми по специалните учебни предмети за обучение на
деца и ученици с нарушено зрение са уредени в Раздел IVчл. 39, ал.1-4.
В срока на обучение в училищата задължително се включва и подготвителен клас за
деца на 6-годишна възраст.
В чл. 54 от Наредбата за ресурсното подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на ДНЗ се осъществяват дейности за ранно въздействие и рехабилитация,
краткосрочни специализирани практически обучения, подпомагане и консултации на децата
и техните родители, разработване и осигуряване на специални дидактични материали,
помагала, пособия и др. за интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците.
Всички учениците се приемат след комплексно психолого-педагогическо изследване,
което установява специалните образователни потребности и възможности за обучение на
детето по различни планове и програми. Приемат се 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.

№
1.
2.
3.

4.

Представените данни се отнасят за 2 училища
ПОКАЗАТЕЛИ
Общ брой училища за деца с нарушено зрение
Капацитет на училищата Брой деца в края на учебната 2010/2011 година
Общ брой деца към 31.12.2011 г
в т.ч.
 Момчета
 Момичета
Брой деца по възраст (към31.12.2010г.)
 до 7 г.
 от 8 до 10 г.
 от 11 до 14 г.
 от 15 до 18 г.

Брой
2
400
315
308
167
141
54
62
79
74
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5.

 над 18 г.
Брой на децата в училището според степента на
образованието им(към31.12.2011г.)
 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

Разпределение на персонала
Общ брой персонал по щат към училището
От тях:
1. Педагогически персонал - общо
2. Медицински персонал – общо
Рехабилитатори -3
3. Специализиран – общо (психолози, соц. работници, логопед,зрителни

39
228
31
116
94
67
0

193
130,5
3
8,5

терапевти)

4. Административен
5. Обслужващ
Извънщатен персонал – общо: 1 медицинска сестра

11
28
1

Двадесет и трима служители от СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – София
са преминали специализиран курс и обучение на тема „Техники за обслужване и обучение
на деца с множество увреждания”.Училището има разработен проект с продължителност до
август 2013 г по ОПРЧР „Равен старт за интегрирано обучение”.
И през 2010г. и 2011 г. капацитетът на училищата се запазва – 400. През 2011 г,
значително е увеличен броя на децата от 202 на 315 т.е. със 113 за учебната 2010/2011 г и с
80 към края на годината. С 11 души е увеличен броя на персонала, като намаление с 5 души
има при педагогическия персонал.
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