Информация за приключване на
учебната година 2013/2014 в община
Смядово
На територията на община Смядово има три училища:
1. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово – средищно училище
2. ОУ ”Христо Ботев”, с. Янково – средищно училище
3. ОУ „Васил Априлов”, с. Риш – защитено
През учебната 2013/2014 година учебно-възпитателната работа в училищата бе организирана в
съответствие с действащите нормативни документи за системата на образованието.
Организацията и ресурсното осигуряване на училищното обучение се осъществява в
съответствие със Стратегията за развитието на училищата, в зависимост от социалноикономическите и социално-педагогическите условия, в които се развиват училищата.
Конкретните цели на училищното обучение са в съответствие със Закона за народната просвета и
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и включват:
 усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
 духовно физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
 обучение и възпитание на учениците в съответствие с индивидуалните им потребности и
реализация в гражданското общество;
 мотивиране на учениците за активно включване в образователния процес;
 мотивиране на всички членове на училищната общност - за промяна и постоянно внасяне
на подобрения в резултатите от училищното обучение;
 непрекъснато повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и
управлението му; оптимизиране на функциите на управленски дейности и условията за
участие на всички членове на училищната общност в системата за контрол;
 пренасяне на акцента от оценка на крайните резултати към управление на качеството в
цялостния образователен и възпитателен процес;
 осигуряване на условия за опазване, осъвременяване и обогатяване на материално
техническата база.
Главна цел на училищата е в рамките на училищното обучение учениците да придобият
образование, което да им гарантира конкурентоспособност и реализация.
Приоритети в училищната образователна политика е намаляване броя на необхванатите и
отпадащи ученици в задължителна училищна възраст и броя на неизвинените отсъствия;
повишаване на учебните резултати на учениците, гражданско и интеркултурно образование на
учениците. Внедряване на образователни програми за развитие на между културен опит; активно
взаимодействие с родители и общественост.
Училищата успешно приключват учебната 2013/2014 година.
СОУ Смядово е средищно общинско училище, в което през учебната 2013/2014 година се
обучават 396 ученика от 1 до 12 клас; ОУ с. Янково е средищно училище, в което през учебната
2013/2014 година се обучават 60 ученика, разпределени в 4 слети паралелки; ОУ с. Риш е защитено
училище, в което през учебната 2013/2014 година се обучават 38 ученика, разпределени в 4 слети
паралелки.
Актуални проблеми

Проблем с натрупване на неизвинени отсъствия от някои ученици, които са застрашени от
отпадане в СОУ Смядово.
Решение: През 2014/2015 учебна година Община Смядово да окаже съдействие и подкрепа
относно установяването на по-добра връзка с учениците застрашени от отпадане и техните
родители, като за целта дейността на обществените възпитатели да бъде осъществяване в синхрон
и взаимодействие с тази на училището.
От родител, не изпълняващ задължението си по чл. 140 и, ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета и не осигуряващ посещаемостта на ученика в училище да се търси
отговорност, съобразно разпоредбите по чл. 47 и чл. 48 от Закона за народната просвета.
Детски заведения на територията на община Смядово са 4: ОДЗ – Смядово и з ЦДГ в с. Янково,
с. Веселиново, с. Риш. В ОДЗ Смядово общия брой на децата е 212, разпределени в 5 групи и 20
деца в яслена група. ЦДГ с. Янково – 34 деца, разпределени в 2 групи, ЦДГ с. Веселиново – 18
деца, 1 група, ЦДГ с. Риш – 24 деца в 1 група. Общия брой на децата в община Смядово
посещаващи учебните и детски заведения е 707, от тях: 495 – ученици.
Добрата МТБ е един от първостепенните фактори за осигуряване на качествен образователен и
възпитателен процес. Община Смядово изпълнява политика на съдействие и подпомагане на
учебните заведения.
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