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ТОВА БЯХМЕ НИЕ ЕКИПЪТ НА     
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”,                                                  

СЕЛО БАНИЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА, 

наследници на училище с богата 

история, 

и с наличен човешки потенциал, който 

чака да бъде разгърнат.



През учебната 2001/ 2002 година в Основно училище „Христо Ботев“, село Баница

се обучаваха 158 ученици от селата Баница и Оходен, разпределени в осем паралелки,

по една за всеки клас. Типично селско училище за времето си, с остаряла и похабена

материално – техническа база. С много усилия и настойчивост, стъпка по стъпка,

година след година обстановката в училищната сграда и принадлежащия й двор

започнаха да се променят. Участието в разработването на първите проекти, заедно с

обучение на училищен екип, бе революционно за 2002 г. и то за селското училище. С

отпуснатите ни „цели“ 2 000 лева от фондацията „Работилници за граждански

инициативи“ успяхме да ремонтираме оградата на училищния двор и то с родителска и

ученическа помощ. Това показа, че училището е променяща се институция, със

собствени възможности, особено когато е подкрепяна от ученици и родители.



Различни, но единни и обединени в името на знанието!

Ученическият екип бе съставен не само от ученици от две села, но и от ученици от два етноса

- българи и роми. Децата не само не се деляха по села, но в повечето моменти по - малкия брой

български деца се чувстваха съпричастни и по – близки с ромските деца. Това се обясняваше с

дългогодишната връзка не само на децата в училище, но и на семействата, които живееха заедно

в единна общоселска общност, без особени социални и образователни различия. Образованието

за всички беше ценност, училището – институция за ценности, уважението – една от основните

ценности. В този така на вид „перфектен“ момент на междуличности взаимоотношения

учителите, привлечени от започналите промени в образователната система, започнаха да

променят възгледите на учениците и другите членове на затворена общност на селото. В този

момент учителския екип откри и припозна, като свой партньор Центъра за междуетнически

диалог и толерантност „Амалипе“- Велико Търново.



Всички ученици вече се бореха да завършат основно образование. Все по - голяма част

продължаваше образованието си в гимназиалната степен. Като положителен резултат от

интеграционния процес в училище бе явяването и печеленето на награди от учениците. Призови

места, а често и първо място учениците печелеха в традиционната за област Враца викторина

„Хиляда причини да се гордеем, че сме българи“, организирана от Регионалния инспекторат –

Враца. Особена гордост бе печеленето на отличия в спортни състезания на общинско и

регионално ниво.



Времето наложи своите нови

изисквания. През 2007 година започна

навлизането на информационните

технологии в училищния живот. С

много вълнение и притеснения бе

оборудван първия компютърен кабинет.

Макар и бавно започваше обучението

на учителите, а след това и на

учениците за работа с новата техника.

Компютрите бяха малко спрямо броя на

учениците. Учителите - плахи и

неуверени , работеха с учениците за

придобиване на нови умения

необходими им за живота в 21 век.

Опознаването на културната

идентичност, вървеше ръка за ръка с

новите технологии.



От учебната 2008/2009 година започна ново преструктуриране на организацията на работа в

училището, както на материално - техническата база, така и на личностните взаимоотношения

между ученици и учители, между учители и родители, между ученици и ученици, между

родители и родители. На картата на област Враца вече съществуваше преобразуваното в

средищно Основно училище „Христо Ботев“, село Баница, в което вече се обучаваха 203 ученици

от селата Баница, Оходен, Мраморен и Голямо Пещене. В помощ на дейността с учениците и

родителите неизменно бе опита и връзките с Център „Амалипе“. Сега вече имахме и опората на

мрежа от училища във цялата страна със сходни проблеми, отново създадена от Център

„Амалипе“.



Учениците участваха с желание в различни конкурси, състезания и олимпиади. По същото време

постигнахме отново 0% отпаднали ученици от системата на образование и 100% продължаване

на образованието на учениците в гимназиална степен. Проследявахме и реализирането на

учениците завършили средно образование. От тях има завършили икономисти, медицински

специалисти / в. т. ч. и лекар/, педагогически специалисти, инженери и други.





Педагогическите специалисти въпреки всичко продължаваха да подобряват квалификацията си

за работа при различни условия, използвайки разнообразни и иновативни техники и

технологии. Прилагано бе при работата с учениците проектно – базираното обучение и работа в

професионална общност, това е прилагане на добра практика използвана от образователната

система на САЩ. Тази практика бе въведена от учителите в училището още преди в

образователната ни система да се въведе като понятия.



Благодарение отново на Център „Амалипе“, през 2016 година, Основно училище „Христо Ботев“,

село Баница изпълни всички критерии и претърпя нова трансформация, превърна се в

Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница.



Трябваше да се променят

отново нагласите, както на

учениците, така и на

родителите и на учителите.

Наложи се да се намери

желана и подходяща професия,

с учител специалист по нея,

защото училището е с

професионални паралелки в 8,

9 и 10 клас. Но с общи усилия

и в рамките вече на пет учебни

години успяхме да покажем на

всички, защо е по- добре да

останеш да учиш в своето си

училище.



Обединеното училище е възможност за социална реализация, защото е правоприемник на

средищното ОУ „Христо Ботев“, село Баница, което означава, че е наследило материално –

техническата му база, включително и училищния автобус. Следователно учениците и от първи

гимназиален етап се възползват от безплатен превоз, като продължават да живеят в домовете си.

Да се включват в изявите на училището и да привнасят наученото в живота на отделните села. Да

подпомагат при необходимост близките си.



Обединеното училище е възможност и за професионална реализация, защото в него се

реализира професионално обучението в първи гимназиален етап. При избора на професия и

специалност през последните три учебни години педагогическия екип се ръководи от

съчетанието между желанията на учениците, възможностите на материалната база на

училището, правоспособен учител по учебни предмети от хранително - вкусовата

промишленост и избор на професия от списъка на защитените професии на пазара на труда,

подходяща и за ученици със специални образователни потребности и осигурена стипендия за

учебното време на трите учебни години.



Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница е училище с история в която са 

оставили отражение промените на образователната система, но е и училище с 

бъдеще за реализацията на учениците в живота на 21 век. 


