НЕИСПУО - Модул "Характеристика на средата"

Работна карта
за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството
Клас / група:
Име на ученика / детето:
Майка
Най-високо завършено образование:
(моля, посочете само една позиция)
доктор
висше - магистър

Трудова заетост:
(моля, посочете само една позиция)
работещ - в България
работещ - в чужбина

висше - бакалавър

краткотрайно безработен - търсещ работа

висше - професионален бакалавър
средно общо
средно със степен на професионална квалификация
основно

дълготрайно безработен - търсещ работа
безработен - нетърсещ работа
домакин/я
учащ

основно или по-ниско с придобита I степен на
професионална квалификация

пенсионер

начално
завършен клас от начален етап
курс за ограмотяване / валидиране на компетентности
не е посещавал училище
Баща

Най-високо завършено образование:
(моля, посочете само една позиция)
доктор
висше - магистър

Трудова заетост:
(моля, посочете само една позиция)
работещ - в България
работещ - в чужбина

висше - бакалавър

краткотрайно безработен - търсещ работа

висше - професионален бакалавър
средно общо
средно със степен на професионална квалификация
основно

дълготрайно безработен - търсещ работа
безработен - нетърсещ работа
домакин/я
учащ

основно или по-ниско с придобита I степен на
професионална квалификация

пенсионер

начално
завършен клас от начален етап
курс за ограмотяване / валидиране на компетентности
не е посещавал училище
Друг възрастен, полагащ грижи за детето:
Настойник
Приемен родител
друго
Най-високо завършено образование:
(моля, посочете само една позиция)
доктор
висше - магистър

Дядо
Баба
Трудова заетост:
(моля, посочете само една позиция)
работещ - в България
работещ - в чужбина

висше - бакалавър

краткотрайно безработен - търсещ работа

висше - професионален бакалавър
средно общо
средно със степен на професионална квалификация
основно

дълготрайно безработен - търсещ работа
безработен - нетърсещ работа
домакин/я
учащ

основно или по-ниско с придобита I степен на
професионална квалификация

пенсионер

начално
завършен клас от начален етап
курс за ограмотяване / валидиране на компетентности
не е посещавал училище

Указания за набиране на информацията:
1.

Информацията за образователното ниво и трудовата заетост на семейството се събира за всички деца и ученици в общински,
държавни и частни неспециализирани училища, специализирани училища (духовни, училища към ММС и МК) и детски
градини.
На настоящия етап не се събира информация за ученици в специални училища (вкл. ВУИ, СПИ, ЦСОП), училища към местата за
лишаване от свобода, ЦПЛР, НДД, ДЛЦ. Не се събира информация и за ученици в български училища в чужбина.

2.

Информацията се събира за ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа.
Не се събира информация за ученици във вечерна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма на обучение.

3.

За децата в предучилищно образование (в детски градини и групи за предучилищна подготовка в училищата) не се събира
информация за деца в почасова или самостоятелна форма на педагогическо взаимодействие.
Информацията за образователното ниво и трудовата заетост се попълва поотделно за всеки от двамата родители.
В случаите, в които детето живее само с един родител, то информацията се попълва само за него.
В случаите, в които за детето се грижи друг възрастен (например настойник, приемен родител, друг - баба, дядо и т.н.), то
информацията се попълва за него, и не се попълва информация за майката или бащата.
В случаите, в които родителите работят в чужбина или в друг град, допълнително се попълва и информация за друго лице,
което полага грижи за детето.

4.

При събиране на информацията не се изискват персонализирани данни за родителите (имена, ЕГН, подпис и т.н.), а само
информация за образователното ниво и трудовата заетост.
При попълване на информацията за образователното ниво, се посочва най-високото завършено образование към момента на
събиране на данните.
При попълване на информацията за трудовата заетост, се посочва съответстващото към момента на събиране на данните.

5.

Данните следва да бъдат събрани от децата и учениците до приключване на учебните занятия за съответната степен, но не покъсно от 1 декември 2020 г.
Данните следва да бъдат въведени в електронната платформа не по-късно от 5 декември 2020 г.
Данните следва да бъдат актуализирани ежегодно - към 1 декември и към началото на втория учебен срок на всяка учебна
година.

