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ДИРЕКТОРИТЕ  

НА  УЧИЛИЩА  

УЧАСТВАЩИ  В  ПРОЕКТ  BGO5M20P001-2.011-0001 

„ПОДКРЕПА  ЗА  УСПЕХ" 

Относно: Изпълнение  на  Дейност  2 по  проект  BGO5M20P001-2. 011-0001 „Подкрепа  за  успех" 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖО /ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР, 

Във  връзка  с  посrьпило  в  РУО-Враца  писмо  с  изх. №  9105-1 1З/02.04.2021г. на  ръководителя  на  
проект  „Подкрепа  за  успех" относно  организиране  и  провеждане  на  обученията  на  
педагогическите  специалисти  за  прилагане  па  инструментариума  за  ранно  идентифициране  на  
ученици  в  риск  от  преждевременно  напускане  на  образователната  системи  и  за  диференциран  
подход  при  определяне  на  потребностите  им  от  предоставяне  на  индивидуална  подкрепа, като  
част  от  изпълнението  на  Дейност  2 по  проект  BGO5M20P001-2.011-0001 „Подкрепа  за  успех", 
финансиран  по  Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж", Ви  
информирам  че: 

Обученията  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  се  организират  в  
групи, сформирани  съобразно  професионалната  квалификация  на  обучаемите, както  следва: 

1. педагогически  специалисти, които  преподават  в  начален  етап; 

2. педагогически  специалисти, които  преподават  математика, информационни  технологии  и  
информатика; 

Лроект  BGO5M20P001-2.011-0001 „Подкрепа  за  успех  , финансиран  от  Оператиена  програма „Наука  и  образование  за  
интелигентен  растеж  ", съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейските  структурни  и  инвестиционни  фондове. 
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Проект  BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа  за  успех" 

З. педагогически  специалисти, които  преподават  човекът  и  природата, биология  и  здравно  
образование, физика  и  астрономия, кимия  и  опазване  на  околната  среда; 

4. педагогически  специалисти, които  преподават  български  език  и  литература, история  и  
цивилизация, география  и  икономика, философия; 

5. педагогически  специалисти, които  преподават  чужд  език  и  български  език  като  чужд  на  
мигранти; 

б. педагогически  специалисти , които  осъществяват  подготовка  на  ученици  за  ДЗИ; 

7. педагогически  специалисти, които  преподават  учебни  предмети  по  професионална  подготовка. 

Обученията  се  провеждат  от  обучители, които  са  преминали  обучение  от  авторите  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, и  са  представители  на  специализирани  обслужващи  
звена, висши  училища  и  научни  организации, включени  в  списък  на  обучаващите  институции  и  
организации, изготвен  въз  основа  на  данни  от  Пловдивския  университет  „Паисий  Хилендарски". 

В  обученията  може  да  участват  педагогически  специалисти  - начапни  учители, учители  по  
учебни  предмети  от  общообразователната  и  от  професионалната  подготовка, от  училищата, 
включени  в  проекта, като  приоритетно  се  включват  педагогическите  специалисти, определени  за  
ръководители  на  групи  за  допълнително  обучение. При  невъзможност  за  участие  в  определената  
група  за  обучение, ръководителят  на  група  може  да  бъде  заменен  от  друг  педагогически  
специалист  от  същата  професионална  област. Един  педагогически  специалист  може  да  участва  
само  в  едно  обучение. 

Предвид  гореизложеното  е  необходимо : 

1. да  информирате  педагогическите  специалисти  за  възможносrга  и  начина  да  заявят  
участие  в  обученията  - педагогическите  специалисти  участват  в  обученията  въз  основа  на  
подадено  до  директора  на  училището  заявление  по  образец  съгласно  приложение  №  2. 

2. да  приемете  заявленията  на  педагогическите  специалисти  за  участие  в  обученията  и  въз  
основа  на  тяк  да  изготвите  справка, която  в  спешен  срок  до  19.04.2021 г. да  изпратите  на  
териториалния  екип  за  управление  на  проекта  (ТЕУП) - РУО-Враца. 

З. 	При  изготвяне  па  справката  за  ТЕУП, следва  да  имате  предвид  че: 

Съобразно  сформираните  в  училището  групи  за  допълнително  обучение  директорът  
предлага  на  ТЕУП  поне  по  един  педагогически  специалист  за  включване  в  групи; 

При  наличие  на  повече  от  7 желаещи  за  участие  в  обученията  директорът  прави  подбор  на  
педагогическите  специалисти  като  приоритетно  се  включват  педагогическите  специалисти, 
определени  за  ръководители  на  групи  за  допълнително  обучение. 

Лроект  BGO5M20P001-2.011-0001 ,, Подкрепа  за  успех  ", финансиран  от  Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за  
интелигентен  растеж  ", съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейските  структурии  и  инеестиционни  фондове. 



~ РЯРНО  С  ЕЛЕКТРОННО  
;подписдния  докvмЕн  : г 	 i 

Х  
Галина  Евденова  
началник  на  РУО-Вр  

Siqned by: Galina Evde 

ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮ3 
ЕВРОПЕЙСКИ  СТРУКТУРНИ  и  
ИНВЕСТИЦИОННИ  ФОНДОВЕ  

ечг:гслмл  

НАУКА  И  О6РАЗОВАНИЕ  ЗА  
ИНТЕАИГЕНТЕН  РАСТЕЖ  

Проект  BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа  за  успех" 

Приложено  изпращаме  таблици  със  сформираните  групи  от  брой  участници  по  направления  и  

училища-домакини, правила  за  изпълнението  на  Дейност  2, образец  на  заявлението  за  учители, 

образец  на  договора  за  обучения, бланка-образец  на  присъствен  списък, както  и  отговорите  на  

екипът  за  организация  и  управление  на  проекта  (ЕОУП) по  поставени  конкретни  въпроси  по  

изпълнението  на  дейностите. 

Графикът  за  провеждане  на  обученията  с  конкретните  дати  и  данни  за  обучителите, ще  бъде  

изпратен  допълнително, след  получаване  на  отговор  от  обучителните  организации. 

Приложение: съгласно  текста  

Проект  BGO5M20P001-2.0/1-0001 ,, Подкрепа  за  успех  , финансиран  от  Оперативна  програма  ,, Наука  и  обраsование  за  
интелигентен  растеж  ", съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейските  структурни  и  инвестиционни  фондове. 


