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Проект В605М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
Училищна програма
по проект проект ВСОЗМ2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж» /2014-202О/,
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове, Указания за изпълнение на дейностите по проекта, утвърдени със Заповед Ке
РД09-1977/02.08.2019 г.,изменени и допълнени с писмо с изх.М9 9105490 от
02.06.2020г и Приложение На 1 към Заповед Мз РД09-1396 от 09.07.2021 г. на министъра
на образованието и науката за учебната 2021/2022 година

[Основната цел на проекта е насочена към:

1.Намалява.не и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и
насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно обршование,
включващо формални, неформшп-ш и самостоятелни начини на учене за повторно
включване в образователната система и системата на обучение.

П.Специфични цели на проекта са:
1. да се намали броят на
преждевременно напусналите училище чрез своевременно
идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и
осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските
им и за повишаване на мотивацията им за успех;

2, да се повиши

професионалната компетентност на педагогическите специалисти за
оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване
на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване. на
постиженията им при овладяване на ключови компетентности;
3. да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на
ученици,
които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед
бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
4, да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от
уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в
училище;
5. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията,
компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в
междуучилищни дейности и инициативи,
П1.(1). Целевите групи по проекта са:
1. ученици в риск от отпадане от
училище;
2. педагогически специалисти;
3. родители и други заинтересовани страни (представители на неправителствени
организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и
лидери и др.).
(2) Определянето на учениците в риск от отпадане следва да се извършва в
съответствие със Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите

образователната система (2014-2020), съгласната-която за ученици в риск от отпадане се
считат:
1. ученици от семейства, които са обхванати
от безработица, ниски Доходи,
понижен жизнен стандарт, бедност и др.;
2. ученици (: родителска незаинтересованост,
противоречия, конфликти,
напрежения и кризи в семейството;
ученици с отрицателно въздействие на домашната среда;
4. ученици с функционална неграмотност и ниско образование на
родителите и
др.;
5. ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на
навици
за учене;
6. ученици с негативни нагласи към образователния
процес, липса на
мотивация, голям брой отсъствия и др.;
7. ученици с ниска степсн на готовност за
уъшлище;
8. ученици с липса на познавателна
мотивация, липса на мотивация на
родителите за получаване на образование и др.
(3) Лицата по ал. 1, които участват в проектните дейности и за които са определени
конкретни разходи, попълват Карта за участие съгласно Приложение Ке 1.
,

“

.

мр

”

[У. (1) Основните дейности по проекта са:
]. изработване на инструментариум за ранно идентифициране на
ученици
в риск от преждевременно напускане на образователната система и за
диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне
на индивидуална подкрепа / чл. 14 от Указания за изпълнение на дейностите/:
2, организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за
прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск
от преждевременно напускане на образователната система и за
диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне
на индивидуална подкрепа;
3.

осъществяване на обща подкрепа за личностно разните на учениците в
съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование
чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на
обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при

усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности,
които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по
определените предмети;
4. осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по
интереси
за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за
учене за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в
риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в
съответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност 3;
5 . дейности за работа с родителите
чрез включване на образователни
медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители
на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в
образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с
педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно
напускане на образователната система от учениците;
6. участие в межлуучилищни дейности по т, 3, 4 и 5 от Указания за изпълнение
на дейностите. Отделното училище ще може да инициира изготвянето на
между/училищна програма, да се включва в такава предложена от друго(и)

,

училище(а) или да се присъедини към дейности, чиято реализация е вече
стартирала.
(2) Публичните изяви се организират при спазване на правилата за информация и
комуникация. При организирането и провеждането им училищата оповестят, че
проектът се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като се използват
логото на ЕС и логото на ОП НОИР 2014 2020 г.

-

У. (1) За осигуряване изпълнението на дейностите по проекта към
училищата,
определени да участват в техническото и финансовото изпълнение на проекта, се
сформират училищни екипи за организация и управление (УЕОУ), в които се
включват следните позиции:
1.Координатор „ Организация и управление“ директора на училището.
2.Координатор „ Изпълнение на дейностите“ г-н Димитър Сачанов главен учител.
3.Експерт „ Техническо и финансово изпълнение“
г-жа Силвия Георгиева *
счетоводител.
(2) Служителите, включени в УЕОУ, изпълняват задълженията по проекта в
рамките
на установеното работно време по основното си трудово правоотношение с
училището.

,

-

-

-

У1.Предложенията за групите за дейности за преодоляване на обучителни
затруднения са
следните:
1.Група за допълнително обучение по БЕЛ в 1 клас „Четем и пишем заедно““ 5
ученици.
2.Група за допълнително обучение по БЕЛ във П клас „Искам да знам повече“- 5
ученици.
3.Група за допълнително обучение по БЕЛ в 111 клас „Четем, пишем и общуваме“
» 5 ученици.
4.Група за допълнително обучение по БЕЛ в “1 клас „Изучавам български език““
5 ученици.
5.Г рупа за допълнително обучение по БЕЛ в УП „Моят
5 ученици.
роден език“
6.Група за допълнително обучение по Математика в УИ клас „Математика за
всички“ #5 ученици.

,

-

-

Ученици, включени в дейности за преодоляване на обучителни затруднения: 30
УН.
( 1) Допълнителното обучение се осъществява по график, съобразен
седмичното разписание в училището и утвърден от директора на училището.

със

(2) Допълнителното обучение се осъществява чрез допълнителни учебни часове
извън училищния учебен план или във времето за занимания по
интереси от
целодневната организация на учебния ден.
(3) Допълнителното обучение в групите се извършва в учебни часове,
като за
учениците от прогимназиалния етап може да се провежда в блок от два последователни
учебни часа и почивка от 10 минути между блоковете от учебни часове.
(4) През учебно време допълнителното обучение се провежда до 2 учебни часа
на ден, а през ваканциите от 2 до 4 учебни часа.
(5) Продължителността на обучението през учебно време за учебната 2021/2022
година е 30 учебни часа.

*

(6)

За

провеждане

на

допълнителното

обучение

на

учениците

от

групата

»

ръководителят разработва програма за обучение, съобразена с
компетентностите,
заложени в съответната учебна програма по учебния
предмет за съответния клас.

(7) Програмата за доПълйитедно “обучение на всяка
група се утвърждава от
и се съхранява в учштището като част от
документацията по проекта.

директора

(8) Учениците, които успешно са преминали допълнително
обучение от 10 часа по
съответния учебен предмет и за които
е; отчетен текущ напредък, получават
удостоверение,
”

(9) Удостоверението по ал. се генерира автоматично от
информационната система
след въвеждане на информация за участието на
ученика в 10 часа допълнително
обучение.
1

(10) Удостоверението се разпечатва, подписва се от
ръководителя на групата,
съгласува се от директора на училището и в сканиран вид се
публикува в
информационната система.
(11) След окончателното приключване на допълнителното
обучение по съответния
учебен прешиет ръководителят на групата разработва
и провежда тест за
установяване на годишния напредък на учениците, който се
съхранява в

портфолиото на ученика.

(13) По време на провежданото на допълнително обучение
по чл. 17 и чл.27 от
Наредбата за приобщаващо образование всеки ръководител
на група:
1.

води в информационната система документация по
проекта
присъствен
списък; програма по теми и график за провеждане на учебните
часове;

2.

съхранява ПОРТфОПИОТО на ученика, КОСТО съдържа индивидуалната
карта на
ученика, декларация за информираност и съгласие За Обработка на ЛИЧНИ
данни, карта С МИКРОДЗННИ, КОПИЯ на издадените УДОСТОВерСНИЯ на УЧЕНИ-Ка,
ПО проекта, тестове И
Др.;

3.

избира учебни средства и други ресурси за групова и
индивидуална работа;

4,

проследява напредъка на всеки ученик, анализира
резултатите от
проведеното обучение и набелязва корекционни мерки за преодоляване
на
типични грешки;

5.

заявява за закупуване необходимите за работата на
групата материали,
консумативи, както и разходи за външни услуги, пряко свързани с дейността
на групата, в т.ч. за обученията през ваканциите и
др,

-

УПЦ. Осъществяване на обща
подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за

стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за
за
учене
учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от
ранно отпадане
(минимум 2% от общия брой на учениците в съответното
училище), в т.ч. и тези,
участващи в дейност по чл. 25 от Указания за изпълнение на дейностите
по проект
„Подкрепа за успех“

-

“

(1) Целта на дейността е да повиши мотивацията за учене на учениците в риск ототпадане посредством организиране на занимания по интереси и стимулиране на
творческите им изяви. В изпълнението на дейността се вклю-пзат и ученици, които не са
в риск от отпадане.
1Х. Участие в

междуучилищни дейности по чл. 25, 37 и 45 от Указания за изпълнение
на дейностите по проект „Подкрепа за успех“. Отделното училище ще може да
инициира изготвянето на междуучилищна програма, да се включва в такава
предложена от друго(и) училище(а) или да се присъедини към дейности, чиито
реализация е вече стартирала.

(1) Дейността включва организиране и провеждане на междуучилищни събития с
участието на ученици от две и повече училища от една и съща и/или от граничещи
области. Едно междуучилищно събитие може да включва една или няколко
(състезание, конкурс, фестивал, концерт, театрални
междуучилищни дейности
и
постановки други подходящи инициативи).
(2) Изпълнението на дейността по ал. 1 цели повишаване на мотивацията на учениците
за учене и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили; насърчаване на
бъдещата им социална и личността реализация; създаване на позитивна и мотивираща
среда за популяризиране на постиженията на учениците, участващи в групите за
допълнителни обучения и за занимания по интереси по проекта.
(3) Всяко училище, изпълняващо дейности по чл. 25, 37 и 45 може да предложи
междуучилищно събитие и/или да бъде включено в предложено от друго училище
междуучилищно събитие, и/или да се присъедини към конкретна дейност на вече
започнало междуучилищно събитие.
(4) За всяко

междуучилищно събитие се изготвя междуучилищна програма от
ръководителя на група на водещото училище във взаимодействие с останалите
ръководители на групи от училищата, участници в събитието. Меищуучилищната
програма включва формите и темите на междуучилищвото събитие, съответстващи на
възрастовата група на учениците, максималния брой участници, мястото и времето на
провеждането му.
(5) Програмата по ал. 1 се утвърждава от директора на водещото училище след
съгласуване с ТЕУП чрез информационната система по проекта.
(6) В междуучилищното събитие могат да участват включените в проекта ученици от
групи със сходни или различни занимания по интереси, както и ученици, включени в
групи за допълнителни обучения.
(7) Всяко училище, изпълняващо занимания по проекта, трябва Да инициира поне едно
междуучилищно събитие за учебна година, а всищси училища, включени в проекта .. да
участват в шест междуучилищни дейности на учебна година, включени в едно или
няколко междуучилищни събития.
(8) Организирането и провеждането на междуучилищното събитие включва:
1.

обявяване

събитие
публикуване
междуучилищното
чрез
МЗЖДУУЧИЛИЩНЗ програма И Определяне на СРОК за кандидатстване

желаещите

на

УЧИЛИЩЕ;

на
на

2.

заявяване на участие от желаещите училища;

3.

определяне на училитцата участници в събитието и изготвяне на график на
дейностите;

4.

потвъряшаване на участие в събитието и предоставяне на информация за
ръководителите на събитието и за учениците, които ще участват в него;

5.

провеждане на обявеното събитие;

6.

отчитане на проведе ото събйтие.

(9) Дейностите по ал. 1, т. 1-4 и 6 се извършват чрез информационната
проекта.

система по

(10) За всяка учебна година междуучилищните събития се обявяват в информационната
система от водещото училище не по-късно от два месеца след сформиране на групите
за допълнителни обучения и за занимания по интереси.
(11) Задължително условие при планирането и провеждането на междуучилищните
събития е съвместното участие на училища с по-ниска и с висока концентрация на
ученици от уязвими групи училищата, включени в проекта.
(12) Междуучилищните събития се провеждат извън часовете по учебен план, по време
на целодневната организация на учебния ден (извън дейностите по самоподготовка) и
по време на ваканциите
събитие
(13) За организирането и провеждането на всяка междуучипищно
6
4
ръководителят на трупа планира до учебни часа, от които до часа за провеждане на
самото събитие, а останалите за организация на събитието.

,

(14) След приключване на междуучилицшото събитие ръководителите на групите,
участвали в междуучилищната дейност, представят на директора на училището (в което
са ръководители на група/и) отчет за проведените часове. Отчетът се изготвя Чрез
информационната система по проекта, разпечатва се, подписва се и се предоставя за
приемане от директора на училището.
Х.

Финансирането на проектните дейности, се извършва въз основа на стандартна
таблица на разходите за единица продукт по процедура ВОО5М2ОР001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите,
утвърдена от Управляващия орган (стандартна таблица), и на фактически извършени и
отчетени разходи при условията на чл.86-101 от Указания за изпълнение на дейностите
по проект „Подкрепа за успех“.
(1) Разходите за организация и управление на проектните дейности на ниво училище се
финансират (: единна ставка в размер на 10 на сто от разходите за дейностите по чл. 4.
ап. 1, т. 2 5, 7 и 8, изпълнявани от конкретното училище.

-

(2) Разходите по ал.
от УЕОУ.

1

включват възнагражденията и осигурителните вноски на лицата

(3) Общият размер на разходите по бюджета на училището за една учебна година“
включват разходите за изпълнение на проектни дейности и разходи за организация и
управление на проекта на ниво училище.
(4) Дирекгорът на учшшщето, съвместно с лицето, отговарящо за финансовосчетоводното отчитане на проекта, чрез информационната система на проекта изготвя
разпределение на разходите за изпълнение на проектни дейности по бюджета на
училището за една учебна година.
(5) Разпределението се изготвя по видове допустими разходи и включва:
1,

разходи за възнаграждения на ръководители на групи за допълнително обучение на
ученици (изчислява се автоматично) » средства за възнаграждения и осигурителни
вноски за сметка на работодател, определени въз основа на броя на часовете по
програма за всички формирани групи за учебната година, включително средствата за
резерва от часове по чл. 35 и 44 от Указания за изпълнение на дейностите по проект
„Подкрепа за успех";
2. разходи

за

осигурителни вноски на ръководители на групи на
междуучилищни дейности * изчислява се автоматично ВЪЗ ОСНОВЗ На броя на часовете
на МСЯСДУУЧИЛИЩНИТВ събития за учебна ГОДИНЗ;
ВЪЗНЗГРЗЖЩСНИЯ,

3,разходи за командировки (дневни и пътни) на ръководители на групи за
участие в
ДСЙНОСТИ * чрез въвеждане на
МЕЖДУУЧИЛИЩНИ
данни за броя на Планираните
МВЯСДУУЧИЛИЩНИ събития за учебна година, В КОИТО ще
участва училището;
4. разходи

-

за материали
учебни пособия и литература; дидактически материали;
електронни/мултимедийни продукти; материали, свързани с работата на
групите за
допълнително обучение и за занимания по интереси, и канцеларски материали по
заявка на ръководителите на групи;
5.

разходи за закупуване на консумативи * за различни видове тонери, НЕОБХОДИМИ за
изпълнението на основните проектни дейности ПО заявка на ръководителите на групи,
на образователните медиатори/социални работници и на кариерните консултанти;
6,

разходи за външни услуги, пряко свързани с дейностите за занимания по интереси *
разходи за организиран транспорт за участие на ученици в конкретно занимание
съгласно програмата; разходи за застраховки на ученици, при организирани
пътувания;
разходи за посещения на културни, исторически, природонаучни обекти, музей и
библиотеки по заявка на ръководителите на групи за включени в
програмата часове.

(6) Разходите за обучения на педагогическите специалисти по чл. 19 се включват към
бюджета за съответната учебна година въз основа на попълнени в информационната
система данни за определените от училището лица и вида и продължителност-га” на
обучението.
(7) Директорът на учишщето разпределя разходите за организация и
управление между
членовете на УЕОУ чрез информационната система въз основа на въведени метаданни
за индивидуалната часова ставка на лицата и максималния брой часове за съответната
позиция за една учебна година.

(8) Възнагражденията на ръководителите на групи за допълнително обучение, за
занимания по интереси и за меЖдуучилицШи дейности се определят в размер на 15,00
лева за проведен и отчетен час.“ включително осигурителните и здравноосигурителнитс
вноски за сметка на осигуряването лице.
(9) Часовите ставки за работа по проекта се включват във Вътрешните правила за
работната заплата.
(10) Възнагражденията на ръководителите на групи за допълнително обучение, за
занимания по интереси и за междуучилишни дейности се изплащат за отработен час за
изпълнение на дейностите по” утвърдената програма на групата, въз основа на одобрен
от директора на училището месечен отчет.
”

(11) Отчетите на ръководителите на групи се изготвят за всеки месец, подписват се и се
одобряват от директора на училището чрез информационната система на проекта,
(12) Одобрените месечни отчети се разпечатват
документация по проекта.

и

съхраняват

към счетоводната

(13) Изплащането на възнагражденията на лицата, пряко ангажирани с дейностите по
проекта. се извършва ежемесечно,
(14) За срока на проекта на членовете на УЕОУ се изплаща възнаграждение за
изпълнение на определените им задължения по организиране, управление, контрол и
отчитане на дейностите на ниво училище въз основа на одобрен отчет за извършена
работа.
(15) Възнагражденията и осигурителните и здравноосигурителните плащания за сметка
на работодател на лицата по ап. 14 са за сметка на средствата за организация и
управление по чл. 93, ал. 3 от Указания за изпълнение на дейностите по проекта по
бюджета на училището за съответната учебна година.
(16) Часовата ставка на членовете на УЕОУ се определя в размер на индивидуалната
часова ставка на лицето по основното му трудово правоотношение.
(17) Индивидуалната часова ставка се изчислява, като сумата от основната
индивидуална работна заплата и допълнителното трудово възнаграждение за придобит
трудов стаж и професионален опит на лицето се разделят на 168 часа.
(18) Отчетите на членовете на УЕОУ се изготвят за всеки месец, подписват се и се
одобряват чрез информационната система от директора на училището за лицата,
заемащи позициите по чл. 9, ал. 1, т. 2 и 3 от Указания за изпълнение на дейностите на
проекта. Отчетът на директора на училището се одобрява чрез информационната
система на проекта от координатора по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Указания за изпълнение на
дейностите по проекта.
(19) Одобрените месечни отчети се разпечатват и
документация по проекта.
(20) Изплащането
ежемесечно.

на

възнагражденията

на

съхраняват

членовете

на

към счетоводната

УЕОУ

се извършва

Х1, Условия за

допустимост на разходите и отчетност на Дейностите.

(1) Недопустими разходи по проекта са:
1.

разходи за дълготрайни материални активи;

2. възстановим данък добавена стойност;
3. глоби, финансови санкции и разходи

за разрешаване на спорове;

4. разходи, финансирани по

друг проект, програма или каквато и да е друга финансова
схема, финансирана от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или ЛРУГа
донорска програма;
5. разходи
6.

за закупуване на стоки втора употреба;

комисионни и загуби от курсови разлики при обмяна на чужда валута,

(2) Отчитането на проектните дейности, изпълнявани от училищата се извършва
чрез

информационната система на проекта,
(3) ЕОУП

изготвя

междинните и окончателния отчет по проекта въз основа на
на ИНФОРМЗЦИОННЗТЗ СИСТЕМЗ ДОКУМЕНТИ, както И
СКВНИРЗНИТВ
ОРИГИНВЛИ на ДОКУМСНТИ,
ПубЛИКуВШ-[И В информационната система И
УДОСТОВСРЯВШЦИ Техническото И финансово Изпълнение на проектните ДЕЙНОСТИ ОТ
училище.
ИЗГОТВЕНИТС ЧРЕЗ фуНКЦИОНШП-ХОСТИТС

(4) За техническото изпълнение на дейности по проекта училищата изготвят
чрез
функционалностите на информационната система и сканират и публикуват в
предвидените за целта секции и в определените срокове описаните документи по
дейности в чл.114 от Указания за изпълнение на дейностите по проекта, които
следва да се съхраняват в проектното досие.
(5) Разходооправдателните
и
доказваЩи
документи
другите
документи,
изпълнението на проектните дейности, задължително трябва да съдържат номера на

проекта В605М20Р001-2Л11-0001 „Подкрепа за успех“.

ХП. Мониторинг и контрол надейностите, оценка на качеството на
проекта.
(1)На

училищно ниво мониторинг и контрол по организиране, изпълнение и
отчитане на проектните дейности се извършва от директора в качеството му на
координатор от УЕУП.
Х1П. Обработка и защита на личните данни.
(1) Събирането,

обработването и съхранението на лични данни при изпълнението на

дейностите по проект В605М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ се осъществява

при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/4б/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните /ОРЗД),
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и приложимото законодателство.

или филм от проведеното

събитие и линк към сайта на училището, за

публикуваната информация/съобщение.

(7) За повишаване на мотивацията и отличаване на постиженията на учениците,
участващи в междуучилищни събития по проекта, ЕОУП закупува и предоставя на
училищата рекламно-информационни материали и сувенири.

Чл. 85. (1) След приключване на междуучилищното събитие ръководителите на
групите, участвали в междуучилищната дейност, представят на директора на
училището (в което са ръководители на група/и) отчет за проведените часове. Отчетът
се изготвя чрез информационната система по проекта, разпечатва се, подписва се и се
предоставя за приемане от директора на училището

ХУОчаквани резултати:

Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се
намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на
по-толяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им
социална, професионална и личностна реализация;
2,
Преодоляването
образователните
дефицити и
на
пълноценно
участие в
образователния процес е постигнато в различна степен при всяко дете според
личностната му характеристика.
3. Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи
чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията,
уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене,
включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата
квалификация.
1.

СТАМЕНА ДЯКОВА
Директор

„мими

опнуАпшид

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

паметта и
инвестиционни щитове

НАУКА И ОБ?АЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕАИГЕНГЕН РАСТЕЖ

Проект 3605М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас

Приложение към Училищната програма , Подкрепа за успех“

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ
н

а

за идентифициране на пропуските на учениците в усвояването на учебното
съдържание и потребностите им от допълнително обучение по учебни
предмети за учебната 2021/ 2022 г.

Настоящият Училищен механизъм за идентифициране на
на учениците в усвояването на учебното съдържание,

пропуските

потребностите им от

допълнително обучение по учебни предмети и установен риск за отпадане за

учебната 2021/ 2022 г. е разработен във връзка
задачите на проект

В605М2ОР001-2.011-0001

реализиране целите и

с

„Подкрепа

за успех“ се

финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“,

съфинансирана

от

Европейските

структурни и

инвестиционни

фондове. С Анекс към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ

срокът

на

изпълнение

на

дейности

различни

по

проект

В605М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ е удължен и същият ще
продължи

да се

изпълнява

и

през

Допълнителни обучения по Дейност

3

учебната

2021

-

2022

година.

„Осъществяване на обща подкрепа за

личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата

за приобщаващото

образование, чрез допълнително

обучение по учебни

предмети за превенция на обутштелни затруднения и/или за преодоляване на
системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез
допълнителни
обучителни

дейности, които са пряко насочени към преодоляване на
затруднения

по

определените

предмети“

сформират

само

училищата с висока концентрация на ученици от уязвими групи, определени
в Приложение На

на

1

образованието

към Заповед На РД09-1396 от 09.07.2021 г. на министъра
и

науката - 30 учебни

реализирани САМО в учебно време

И

часа,

планирани

да бъдат

да приключат до 31.01.2022 година.

Има възможност за организиране и провеждане на допълнителни обучения
по Дейност 3 след 31.01.2022 г. за училищата, включени в Приложение
към

Заповед

РД09-1396 от 09.07.2021

Ме

г., Ще бъдем

1

информирани

допълнително до края на настоящата година.
Включването

на учениша в

идентифициране

дейностите

на пропуски в учебното

по

проекта

съдържание,

допълнително обучение и рискови фактори за

се

основава

на

потребности

от

преждевременно напускане

на учебна среда.
Извърша се идентифициране на нивото на компетентностите на учениците
от всички класове в ОУ „Антон Страшимиров“ с. Дебелт по учебните

български

предмети

инструментариума,
1.

Инструментариум

език

и

приложен

за ранно

литература
в

и

математика

платформата

идентифициране

на

чрез

проекта.

на ученици в риск от

преждевременно напускане на образователната система, който се прилага
при сформирането на сформирането на групите за допълнително обучение
по проекта през учебната 2021/2022 година, включва:
1.Попълване на въпросник за други рискови

фактори, които могат да

повлияят на поведението на ученика и увеличат риска от преждевременно
напускане на образователната система за начален и прогимназиален етап,
както следва:
1.1.за първи клас;
1.2.за втори-четвърти клас
1.3.за пети-седми клас
Попълването на регистрационната бланка и използването на информацията
за ученика са строго конфиденциални и се правят за целите на проекта
„Подкрепа за успех“. Данните не може да бъдат ползвани в ущърб на
ученика

и

неговото

семейство!

Събирането

на

информацията

в тази

регистрационна бланка следва да бъде съобразено с изискванията за защита
на личните данни и Етичния кодекс на работещите с деца!

Чрез

във

отговорите

въпросника

се

нивото

установява

на

риск

от

преждевременно напускане на образователната система в класовете.
Според степента на индивидуалния рисков потенциал се определя степента
на риска за отпадане на ученика.
Анализ на

2,

съществуващите

компетентности

в началото на учебната

година по учебния предмет Български език и литература и по Математика се
извършва, чрез попълването на тест за идентифициране на пропуски и
определяне на дейности за допълнителна подкрепа.
3.Разговор

с

координатора

по чл.7 от

Наредбата

за

приобщаващото

образование.
Попълване

4.

на

индивидуална

показваща

карта,

включването

в

допълнително обучение на конкретния ученик за учебната 2021/2022 година
И

ИЗИСКЕШЦЗ

се при проверка на документацията

П. Дейности на класните ръководители:
1.

Провеждане на тестове в конкретните класове и оценяване(Тестовете се

разпечатват

и

тестването

е

комплектуват от директора, Времето за провеждане на
по

избор

на учителя,

утвърденото седмично разписание по

учебните

извън

от

часове

УУП.)

Срок: 30.09.2021г.

Отг. кл. ръководители

2.0606щаване на получените резултати от приложения инструментариум, в
зависимост от констатираните пропуски на учениците.
Срок: 05.10.2021 г.

Отг. кл. Ръководители

3.Избор на ръководители на групи, на заседание на педагогически съвет.

4.0пределяне

на

учениците,

които

да

бъдат

включени

допълнително обучение по български език и литература

и

в

по

за

групи

математика

по проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2021 / 2022 година.

Утвърждаване на списъците на учениците по групи със заповед на директора.
5.Попълване

на

останалите

необходими

документи,

свързани

с

включването на учениците в групите по проекта/ заявление за участие и

декларация за информирано съгласие и други/
Срок: 08.10.2021г.

Отг. кл. ръководители

6.Ръководителите

на

информационната

система

сформираните
на

изготвят

групи

графика

проекта

и

с

въвеждат

програмата

допълнително обучение за учебната 2021 / 2022 година.
Срок: до 22.10.2021г.

Отг. Ръководители

[Н.Критерии за избор на ръководители на извънкласни форми
1.

Съответствие на

определените групи в училището и тяхната

тематика и категория с описанието на
категорията

им,

дейност

типа

и

предлаганите дейности,

възрастовите

граници

на

учениците.
2.

Доказателства за необходимата

квшфикшия за провеждането

на съответното допълнително обучение по учебни предмети.
3.

Осъществяване
дейности,

на връзка с

при

които

информация относно

шута

съответствие

иновативните

съответния

ръководител

мотивацията

И

и

на

ръководителите
и

предлаганите
изискване

на

форми, които предлага

които водят

до

повишаване

преодоляване на обучителните затруднения,

на

в.

за

