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Общински съвет Берковица

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Берковица, обл. Монтана, ж.к. „Изгрев“, ЦДГ № 5,тяло А, тел. 0953/88036, 0879215687, crd_berk@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – БЕРКОВИЦА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА –
БЕРКОВИЦА
ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

ЦПЛР – Център за работа с деца осъществява държавната политика
за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на
дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им
способности и дарования в областта на изкуството, науката,
техниката,технологиите и спорта като:
1. организира цялостен учебно-възпитателен процес в постоянни и
временни педагогически форми в рамките на учебната година, която
започва на 01. октомври на текущата година и завършва на 30.
септември на следващата година;
2. обучава децата и учениците съгласно учебни програми, в
съответствие с нормативните изисквания на МОН;
3. предоставя безплатно обучение и учебна материална база;
4. осигурява безопасни и здравословни условия за обучение и
възпитание на децата и учениците;
5. защитава правата на детето в съответствие с Етичния кодекс на
работещите с деца;
6. осигурява чрез педагогическите форми участието на децата и
учениците във форуми за представяне на тяхното развитие;

ЦПЛР - ЦРД
изгражда конкурентна европейска
образователна среда, насърчаваща и подкрепяща всяка
отделна личност в нейния стремеж към творческо и
професионално развитие.
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След влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно
образование от 1.08.2016г. със Заповед №РД-15-527/05.10.2016г. на Kмета
на община Берковица е преобразуван като Център за подкрепа за
личностно развитие - Център за работа с деца по чл.49,ал.1,т.1. от ЗПУО за
развитие на интересите,способностите,компетентностите и изявите в
областта на науките,технологиите,изкуствата и спорта.
АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Предизвикателствата в областта на образованието са свързани найвече с промяната в демографските и социално-икономическите условия в
община Берковица. Съществена е необходимостта от създаване на
условия за задържане на младите хора както в общината, така и в
образователната система и мотивирането им за учене през целия живот,
включително и чрез извънучилищните дейности в ЦПЛР - ЦРД.
Участниците са разпределени в три вида групи : постоянни групи
през учебната година, временни групи по време на учебната година
и временни групи през ваканциите.
Наред с достиженията и достойнствата, които са отстоявани дълги
години в различните дейности, анализът на актуалното състояние на
ЦПЛР – ЦРД очертава и някои проблеми:
1. Недостатъчно финансиране за организация и реализация на
необходимите дейности
2. Недостатъчна материално-техническа база;
Анализ на работата на ЦПЛР – ЦРД през 2020/ 2021 учебна година
През 2020/2021 учебна година са формирани 24 групи, от които 17
постоянни през учебната година, 6 временни през учебната година и
1 временнa през ваканциите. Общият брой ученци, обхванати в
педагогическите форми – 226.
Учениците са разпределени по групи както следва:
1. Направление „Спортно- туристическо”
Колективни спортове:
Клуб „Ръгби” – 3 групи по 15 ученика – общо 45 ученика

Приет с Решение № 788 от Протокол № 37/24.09.2021 г.

Общински съвет Берковица

Клуб „Футбол” – 5 групи по 15 ученика – общо 75 ученика
Индивидуални спортове
Клуб „Биатлон” – 3 групи по 12 ученика – общо 36 ученика
2. Направление „Художествено-творческо”
Клуб „Художествено слово”- 1 група по 13 ученика – общо 13 уч.
Клуб „Приказен свят” – 1 група по 13 ученика – общо 13 ученика
Клуб „Живопис” – 1 група пo 13 ученика – общо 13 ученика
Клуб „Приложно изкуство” – 1 група по 13 ученика – общо 13 уч.
Клуб „Автентичен фолклор” – 1 група по 6 ученика – общо 6 уч.
Клуб „Спортни танци” – 1 група по 12 ученика – общо 12 ученика
Разпределението на учениците по групи е регламентирано в
Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование – ПМС №219от
05.10.2017г., изменение и допълнение от 03.05.2019г. и
Приложение №7 към чл.60, глава 8.
Числеността на персонала, съгласно утвърдено щатно разписание /
Списък-образец 3/ за 2020/2021 учебна година е 4.85 щатни
бройки,от които 4.6 педагогически специалисти и 0.25
непедагогически – счетоводител.
Щатни бройки педагози:
Учител по биатлон – 0.73 щ.бр. – 990 лв. мес. възнаграждение
Учител по футбол – 0.78 щ. бр.-990.00 лв .мес.възнаграждение
Учител по ръгби – 0.82 щ.бр. – 990.00 лв. мес. възнаграждение
Назначени са 5 лектори на временни трудови договори за времето
от 01.10.2018г. до 31.05.2019г. – 30 учебни седмици с
възнаграждение 8.50 лв./час
Дейностите, заложени в Националния спортен календар, се следят и
изпълняват от ръководителите на спортните клубове.
Задължителната преподавателска норма за учителите в ЦПЛР е
700 часа годишно. Директор – 72 часа.
Хорариум на педагогическите специалисти:
1. Учител биатлон – 511 часа
2. Учител футбол – 546 часа

Приет с Решение № 788 от Протокол № 37/24.09.2021 г.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общински съвет Берковица

Учител футбол- лектор – 180 часа
Учител ръгби – 574 часа
Учител живопис и приложни изкуства – лектор- 120 часа
Учител музика – лектор - 90 часа
Учител художествено слово – лектор - 60 часа
Учител спортни танци – лектор - 60 часа

Всички ръководители представят преди началото на учебната година
Годишно разпределение на темите, което се утвърждава от директора.

Финансиране: Държавно делегирана дейност – 51 920 лв.
Общински дейности – 30 000лв.
Клубовете в ЦПЛР- ЦРД имат следните изяви и участия за учебната
2020/ 2021 год.:
Клуб футбол: турнири
06.03.2021г. - Лом, футбол деца
13.03.2021г. – Берковица, футбол деца
20.03.2021г. – Бяла Слатина, футбол деца
27.03.2021г. – Берковица, футбол деца
10.04.2021г. – Търнава, футбол деца
17.04.2021г. – Берковица, футбол деца
24.04.2021г.- Берковица, футбол деца
08.05.2021г.- Враца , футбол деца,
15.05.2021г. - Берковица, футбол деца
22.05.2021г. – Монтана, футбол деца
29.05.2021г. – Берковица, футбол деца
20.06.2021г. – Берковица, футбол деца, Приятелски турнир
20.03.2021г. – Берковица, футбол 5
27.03.2021г. – Монтана, футбол 5
10.04.2021г. – Вълчедръм, футбол 5
17.04.2021г. – Берковица, футбол 5
24.04.2021г. – Лом, футбол 5
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30.04.2021г. – Монтана, футбол 5
08.05.2021г. – Берковица, футбол 5
15.05.2021г. – Монтана, футбол 5
22.05.2021г.- Вълчедръм, футбол 5
24.06.2021г. – Бургас – Национален турнир
13.03.2021г. – Берковица, футбол юноши ст.възраст
20.03.2021г. - Бойчиновци, футбол юноши ст.възраст
27.03.2021г. - Берковица, футбол юноши ст.възраст
10.04.2021г. – Чипровци, футбол юноши ст. възраст
17.04.2021г. - Берковица, футбол юноши ст.възраст
24.04.2021г. – Монтана, футбол юноши ст.възраст
01.05.2021г. – Берковица, футбол юноши мл.възраст
08.05.2021г. - Кобиляк, футбол юноши мл.възраст
15.05.2021г. – Берковица, футбол юноши мл.възраст
22.05.2021г. - Берковица, футбол юноши мл.възраст
29.05.2021г. – Берковица, футбол юноши мл.възраст
03.04.2021г. – Берковица, футбол 7
Клуб ръгби: държавни първенства
10.04.2021г. – София – 1място
16.05.2021г. – Берковица – 2място
23.05.2021г. – София- 2 място
18.08.2021г. – Бургас
10.09.2021г. – Слънчев бряг
Клуб биатлон
03.10.2020г. - Паничище, Лятно държавно първенство
27.01.2021г. – Банско – Купа „Пирин“
09.02.2021 – Куртово, Държавно първенство
20.02. 2021г. – Пампорово - Купа Чепеларе
21.02.2021г. – Пампорово – Зимен олимпийски фестивал
16.03.2021г. – Белмекен – Държавно първенство
25.03.2021г, - Белмекен – Държавно първенство
20.08.2021г. – Сарафово – Купа „Ростер“
27.08.2021г. – Троян – Балканска купа
03.09.2021г. – Берковица – „Берковски олимпиец“
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17.09.2021г. – Берковица – Държавно първенство
28.09.2021г. – Троян – Държавно първенство
Клуб „ Живопис” и „Приложно изкуство“ : конкурси
31.01.2021г. – София, Национален конкурс „Млад иноватор“- Ивет
Стоянова награда
12.02.2021г. – София, Национален конкурс „Моите детски мечти“ –
Станислав Игов - грамота
20.02.2021г. – София, Национален конкурс „Св. Трифон Зарезан“Славина Иванова - грамота
30.05.2021г. – Созопол, Международен конкурс „Радост на брега“
Други:
24.05.2021г. – Берковица, Клуб „Автентичен фолклор“ - участие

Поради наложената карантина за Ковид-19, много от
предвидените участия, изяви, конкурси, викторини,състезания не
се проведоха. По указание на МОН за времето на карантината бе
организирано онлайн дистанционно обучение.

Изготвил доклада:
Анета Заркова,
Директор на ЦПЛР-ЦРД, Берковица

