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ИНФОРМАЦИЯ

по проект проект М ВСОБМ2ОР001-0001 „Равен достъп до училищно образование в
условията на кризи“

Проект Мз В605М2ОР001-0001 ,.Равен достъп до училищно образование в условията на
кризи“. се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
(ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и

инвестиционни фондове, (: конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката
(МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта са разработени
Указания, утвърдени със Заповед Ме РД 09-1048/10052021 г. на Министъра на образованието и
науката,
Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от
разстояние.
Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в

електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-
ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на
преподаване и учене;
- Насърчаване на мотиваЦИята на родителите за по>активно включване в образователния
процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в ссмейната среда.
Целевите групи ПО проекта са ученици, ПВДШОГИЧССКИ СПЕЦИЗЛИСЖИ В общинските И Държавни
училища, образователни медиатори и родители.
Основната дейност по която работи ОУ „Антон Страшимиров” сДебелт е: Дейност ] >

Закупуване на ТСХНИЧССКИ средства за ПСДШОГИЧССКИ специалисти И ученици за ОбеЗПеЧаВННе На.

образователния процес в условията на кризи.



Евтжджюсуъж . наука и сврйовшиг зАмагнитни шипове Ю, .
ИНТЕАИГЕНТЕН ”СТЕЖ

Дейността включва закупуване на преносими технически устройства (ПТУ) - лаптопи.
таблети и други технически средства , универсални шкафове за зареждане за ученици и
педагогически специалисти, които да бъдат използвани :: образователния процес и в условията
на кризи, с оглед осигуряване на непрекъснат образователен процес и създаване на
технологичен фонд към учитищата (иборотен фонд от ПТУ).
За изпълнението на дейността през учебната 2021/ 2022 година е сформиран училищен екип със
Заповед Мо 28/15.09.2021т., както следва: Ръководител - директора на училището.

Координатор , г-жа Христина Кондова - учител.
Експерт„Техническо и финансово изпълнение“ -г-жа Силвия Димитрова -счетоводител.

Христина Кендева- координатор и длъжностно лице, което въвежда информация за вида на
получените технически устройства по дейност 1 на проект Мо ВОО5М2ОР001-0001 „Равен
достъп до училищно образование в условията на кризи“, сериен номер. номер и дата на
приемно - предавателен протокол в информационната система на проекта. Да прикачи снимки
със серийните номера. моделите на оборудването и поставени стикери за визуализация на
проекта/както и сканирани приемно-предавателни протоколи и справка за придобитите ДМА.
Мария Андреева * ЗАС за длъжностно лице, което подпомага т-жа Кендова при изпълнение на
дейностите по въвеждане на информация за устройствата в платформата на проекта.

Задължения на екипа:
4 Организират, контролират и отговарят за цялостното изпълнение на проетните дейности

по Дейност 1 в ОУ „ Антон Страшимиров“-с.Дебелт.
а Поемат финансови задължения и извършват разходи по дейностите по проекта на

училищно ниво. Спазват указанията за допустимост на разходите, отговарят за
разходването на средствата по проекта и техническото и финансовото отчитане на
дейностите

а Осигуряват материална база и техника, необходими за изпълнението на дейностите по
проекта

е“ Контролират наличието, коректността, пълнотата и съхранението на документацията по
проекта в училището

в! Предприемат всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси и не
допускат двойно финансиране на дейностите по проекта

% Осигуряват възможност на ТЕОУП, ЕОУП, Управляващия орган (УО) но оперативна
програма „ Наука и образование за интелигентен растеж", националните одитни органи.
Европейската комисия. Европейската служба за борба с измамите,Европейската сметна
палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията му
или проверки на място, изпълнението на проекта и да проведат пълен одит. при
необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към
счетоводните отчети. счетоводната документация и дРУГи документи, свързани с
финансирането на проекта.

.... хипи: „„от/: до ...
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
евеопЕЙски структурни и
имеесгшионни ФОНДОВЕ

УЕОУП спазва:
Разпоредбите на Рекламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27
април 2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на личниданни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива95/4б/ЕО(Общ регламент относно защитата на данни)и ЗЗЛД, във връзка с непредоставянена трети лица и неразпространение на лични данни, стали му известни при или по поводизпълнението на дейностите по проекта.

Спазва приложимите указания за информиране и публичност, съгласно Единния наръчникна бенефициента за прилагане на указанията за информация и комуникация 2014-2020(поставя табели на помещенията в които се съхраняват документи или се извършватдейности по проекта, използват бланки с логата на ЕС, на ОП НОИР и на проекта прикомуникация, отчети и всякакви документи, кореспонденция, графици, сертификати и др.,разпространяват материали, свързани (: информиране и публичност на територията научилището и ги поставя на видни места, включително и на интернет страницата научилището).

По проект М В605М2ОР001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията накризи“ са доставени 22 ученически лаптопа. 18 таблета и 4 лаптопа за учители.

Осигурените технически средства се разпределят по Критериите за разпределение наустройствата на децата, които нямат технически устройства в дома си и са:
- Ученици застрашени от отпадане от системата на училищното образование или чийтодостъп до образование е поставен в повишен риск, поради ниското образователно ниво народителите/настайниците ми и свързаните с това неблагоприятни позиция на пазара натруда и риск от социално изключване;
- Ученици е родителска незоинтересоваиост, противоречия, конфликти, напрежения и кризи осемейството,"
- Ученици с отрицателно въздействие на домашната среда:
- Ученици с функционшна неграмотност и ниско образование на родителите и др. ;
- Ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на навици за учене:- Ученици с негативни нагласи към образователния процес, липса на мотивация, долян броиотсъствия и др.
- Ученици с ниска степен на готовност за училище;
- Ученици е липса на познавателна мотивация, липса на мотивация на родителите заполучаване на образование;
- Ученици сираци или полусираци;
- Ученици от етнически малцинства,-
- Ученици от семейство с две и повече деца.

...... чини.- „мтм ь,.
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В информационната система по Проекта е налична информация за сериен номер, модел и видна техническото устройство.
В случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, заосигуряване на непрекъснат учебен процес, техническите устройства се предоставят завременно ползване на ученици и педагогически специалисти,
При предоставяне на техниката на педагогически специалист, за използването и за обучение отразстояние, се генерира приема-предавателен протокол за предоставяне за временно ползванена преносимо техническо устройство по време на ОРЕС за ПС (Приложение М 4)Техническите средства се предоставят на ученика или на родителя/настойника на ученика. акотой е непълнолетен срещу подпис, като процесът се документира с генериране и подписване наприемо-предавателен протокол за предоставяне за временно ползване на преносимо техническоустройство (Приложение На 5).
След отпадане на необходимостта от използване на лаптопа/таблета за обучение в електроннасреда. същият следва да бъде върнат на МОЛ в училището.
Процесът се отразява в информационната система.
Предоставените устройства на дадено училище се заприходяват като ДМА.В случай че стойността на придобиване на едно техническо устройство е по-ниска от прага насъщественост, определен в счетоводната политика на училището, активът се осчетоводява катоматериал и се завежда задбалансово.
При предоставяне на техника от едно училище на друго за временно ползване, училищетоправоприемник на техническите устройства не ги отписва от баланса си или от задбалансовитеси сметки. Училището получило временно устройствата ги осчетоводява задбалансово, каточужди средства, Амортизацията на ДМА се начислява от училището правоприемник натехниката. Предаването на устройствата от едно училище на друго става с приемо-предавателенпротокол (Приложение Ме 6) и договор за уреждане на отношенията, генерирани отинформационната система,
Място на съхранение на техническите устройства - кабинет до директора.

СТАМЕНА
Дирекгор


