Болнични училища – 2012 г.
Към 31 декември 2012 г. на територията на страната функционират общо 3
болнични училища – ОБУ ”Св. Иван Рилски”, гр. Пловдив; 99 ОБУ „Проф. Василка
Томова”, гр. София; ОБУ „Д-р Петър Берон”, общ. Костенец, гр. Момин Проход като
всички са основни училища (от 1 до 8 клас).
Нормативната уредба за организацията на обучение и възпитание на деца в
болничните училища е описана в Глава IV от Наредба №1/ 23 януари 2009 г., която
отменя Наредба №6/2002г. за обучението на деца и ученици със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания в специалните ДГ и в
специалните училища.
Съгласно чл. 46 от Наредбата „Обучението и възпитанието на учениците с
хронични заболявания в болничните училища се осъществяват по:
1. специален учебен план, утвърден от министъра на образованието, младежта и
науката в съответствие с държавно образователни изисквания / ДОИ / за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план;
2. учебни програми съгласно ДОИ за учебното съдържание
Според чл. 56 ал. 1 от Наредбата „В болничните училища могат да се обучават
ученици, настанени в лечебни заведения за болнична помощ”.
Учениците се включват в учебния процес по преценка на лекуващия лекар.
Съгласно чл. 68,(3) от ППЗНП „Болничните училища се организират към
болниците и са за обучение на ученици от I до XII клас, чиито престой за лечение е
не по-малък от 30 дни”.
В болничните училища се обучават ученици със соматични заболявания,
неврологични и психични разстройства, както и други трайни болестни увреждания.
След престоя в болничното училище децата се връщат в масово училище, към
което подлежат на обучение.
Обучението се осъществява съгласно ДОИ за учебно съдържание, учебни
планове и програми за деца и ученици със специални образователни потребности.
Приемането на децата в болничните училища, съгласно чл. 50 (4) от ППЗНП, не
се извършва след насочване от екип за комплексно педагогическо оценяване / ЕКПО
/ към РИО на МОМН.
99 БУ в гр. София обучава деца от цялата страна, временно хоспитализирани в
10 болници и центрове в гр. София, поради което броят на новопостъпилите и
напусналите през годината е голям. Учители от училището посещават децата на място в
болниците. Обучението може да продължи от 1 месец до цяла година, в зависимост от
периода на хоспитализация на детето (напр. при онкологично заболяване престоят на
дете в болница е по-дълъг). Преди и след престоя в болница същите деца се обучават в
масови училища, в които са подлежащи на обучение. Учителите към БУ могат да
издават на децата оценка за срок или учебна година (или степен), но учениците се водят
към масови училища и от тях се извършва оформяне на успеха. В 99 БУ се обучават
деца с хронични заболявания, с множество увреждания, детска церебрална парализа
/ДЦП/, включително и с психични разстройства.

Представените данни се отнасят за 3-те болнични училища в страната:
№
1.
2.
3.

4.

5.

ПОКАЗАТЕЛИ
Общ брой болнични училища
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.
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.
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