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   ОБЩАИНФОРМАЦИЯ ЗАПРОЕКТА

 28.02.2019 г. - подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта 
 Обща стойност - 127 759 359, 94 лева 
 Продължителност на проекта - 30 месеца, считано от 28.02.2018 г.
 Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката
 Включени 1 500 училища: 920 са определени по Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование; останалите 580 училища с по-ниска 
концентрация на ученици от уязвими групи, определени по методология на МОН (резултати от НВО и 
ДЗИ, брой отсъствия)

 Целеви групи: 
-ученици в риск от отпадане; 
-ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от 

прогимназиален към гимназиален етап на образование; 
-ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане; 
-педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на 

неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и 
лидери и др.) 

                                         



   ОБЩИИСПЕЦИФИЧНИЦЕЛИ

Основната цел е насочена към: 

 подпомагане на  равния достъп до качествено 
образование 

 по-пълно обхващане на учениците в училищното образование

 развитие на потенциала на учениците 
 успешно завършване на средно образование
 социална, професионална и личностна реализация



 СПЕЦИФИЧНИЦЕЛИ

 Намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система. 

 Подобряване на постиженията на учениците в риск от преждевременно напускане при овладяване на ключови 

компетентности.  

 Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на риска от 

отпадане на учениците от образователната система. 

 Използване на системата за кариерното ориентиране и консултиране за подкрепа на ученици, които са в риск от 

преждевременно напускане на образователната система.

 Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната 

общност за устойчивото задържане на учениците в училище. 

 Създаване на мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и 

творческите резултати на учениците - междуучилищни дейности и инициативи.



ДЕЙНОСТИ
 1.Дейност  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.  

 2.Дейност  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. Дейност Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с 
чл. 17 и чл. 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.

 4.Дейност  Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при 
усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно 
полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни 
изпити по други предмети от общообразователната подготовка.



ДЕЙНОСТИ

 Дейност 5. 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.

 6. Дейност Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към 
следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно 
ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством 
центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е 
приложимо и др. 

 Дейност 7. 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.

 Дейност 8. Участие в междуучилищни дейности по т. 3, 4 и 5. 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



ДЕЙНОСТ 1   „   “ПОПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Цел -  да се създаде и внедри в работата на педагогическите специалисти 
инструментариум/методика с различни инструменти за оценка на системните пропуски 

и затрудненията на учениците
Изпълнител – по реда на ЗОП
Предназначение на инструментариума:

 да се идентифицират учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система; 

 да се определят конкретните потребности от предоставяне на индивидуална подкрепа на всеки ученик 
в риск от преждевременно напускане на образователната система (диференциран подход); 

 да се организират допълнителни обучения като част от общата подкрепа за личностно развитие за 
преодоляване на системните пропуски и/или за превенция на затрудненията на учениците;

 да се подпомогнат учителите при планиране на теми, методи и подходи, при подбора на конкретните 
образователни материали.



  ПРИЛАГАНЕНАИНСТРУМЕНТАРИУМА
 Разработване на насоки за прилагането на инструментариума – от авторите.

 Провеждане на обучения на учителите  за прилагането на иснструментариума.

 Обработване и анализ на резултатите на учениците на училищно равнище по зададени в 
инструментариума показатели за оценка. 

До внедряването на инструментариума потребностите от допълнително обучение на учениците в 
риск от преждевременно напускане на образователната система ще се определят от учителя по 
съответния учебен предмет и от координатора по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото 
образование и ще се регистрират в индивидуална карта на ученика. 



ДЕЙНОСТ 2   „   “ПОПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

 Цел на обученията - запознаване със спецификата на инструментариума, повишаване на 
професионалните компетентности за идентифициране на ученици в риск от преждевременно 
напускане на образователната система, прилагане на диференциран подход; формиране на „корпус“. 

 Обученията на педагогическите специалисти - ще се провеждат от училищата, включени в 
проекта. 

 Правила за възлагане на обученията - разработени от екипа за организация и управление на 
проекта.

 Финансов ресурс на всяко от училищата за реализиране на обученията - под стойностния праг, 
определен в чл. 20, ал. 4 , т. 2 от ЗОП. 

 Обученията - отворени за всички желаещи педагогически специалисти, които ще прилагат 
инструментариума в училищата, включени в проекта.

 
 Включване на педагогическите специалисти в обученията - прилагане на принципите за доброволно 

участие и за подбор на ниво „училище“; издаване на удостоверения. 



ДЕЙНОСТ 3   „   “ПОПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или 
преодоляване на системни пропуски - обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 
и 30 от Наредбата за приобщаващо образование:
 - в училища с висока концентрация на ученици от уязвими групи;
 - в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик. 
За начален етап - по български език и литература и по математика; 

За прогимназиален етап - приоритетно по български език и литература, по математика и 
по природни науки; 

За прогимназиален, първи и втори гимназиален етап  - по други учебни предмети, в т.ч. и 
от професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани пропуски и не могат 
да завършат успешно клас, етап или степен;  

За ученици, за които българският език не е майчин - по български език като чужд, с цел 
подкрепа на приобщаването им. 



   3ИЗПЪЛНЕНИЕНАДЕЙНОСТ

 Дейността се извършва извън часовете по учебен план и в неучебно време, включително и по време 
на ваканциите. 

 Допълнителните обучения по учебни предмети ще се осъществяват от педагогически 
специалисти в зависимост от установените потребности на учениците. 

 Учениците ще се определят в съответствие с предвидените инструменти по проекта за 
идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система.

 Ще се групират по сходни потребности от допълнително обучение по съответния учебен 
предмет или учебни предмети. 

Проследяването на постигнатия индивидуален напредък на учениците в резултат на 
допълнителните обучения ще се извършва на годишна база въз основа на използваните инструменти 
по проекта. 



   3ИЗПЪЛНЕНИЕНАДЕЙНОСТ

1. Допълнително обучение на учениците от I-IV клас: 

1.1. По български език и литература и по математика:

- в учебни дни извън часовете по училищния уч.план (чл. 17) -  в групи с 4 до 8 ученици;

- по време на лятната ваканция - до 80 учебни часа.

1.2. По бълг. език на ученици, за които българският език не е майчин, по БЕЛ и по математика:

- извън часовете по училищния уч. план -  в група до 8 ученици;

- по време на лятната ваканция - до 80 уч. ч.;

- в неучебно време, вкл. през ваканциите, с изкл. на лятната ваканция - до 30 уч. ч. 

 



   3ИЗПЪЛНЕНИЕНАДЕЙНОСТ

2. Доп.обучение на учениците от прогимназиалния и от първия гимназиален етап: 

2.1. Приоритетно по БЕЛ, по МАТ и по природни науки - за ученици със системни пропуски по 
съответния учебен предмет (чл. 17):

- в уч.дни извън часовете по училищния уч.план в групи с 4 до 8 ученици;

- по време на лятната ваканция до 80 уч. ч. 

2.2. По бълг.език на ученици,за които бълг .език не е майчин, както и по БЕЛ, МАТ и природни науки 
на ученици, които имат системни пропуски по съответния уч.предмет  (с оценка слаб, или не са 
постигнали очакваните резултати за НВО, със срочна оценка слаб или три последователни текущи 
оценки слаб) (чл. 27)

- извън часовете по училищния уч.план в група до 8 ученици със сходни потребности от доп. 
обучение по съответния уч.предмет;

- по време на лятната ваканция - до 80 уч. ч.;

- в неучебно време, вкл. през ваканциите, с изкл. на лятната ваканция -  до 30 уч.ч. 



   3ИЗПЪЛНЕНИЕНАДЕЙНОСТ

3. Доп.обучение по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка  (за 
ученици с натрупани пропуски, ниски образователни резултати и с невъзможност да завършат 
успешно клас, етап или степен от прогимназиалния, от първия и от втория гимназиален етап):

- в уч. дни извън часовете по училищния уч. план в групи с 4 до 8 ученици;

- по време на лятната ваканция - до 80 уч.ч.;

- в неучебно време, вкл. през ваканциите, с изкл. на лятната ваканция - 30 уч. ч. 

За успешно преминал доп. обучение се счита ученик с отчетен текущ напредък и допуснати до 10% 
отсъствия по уважителни причини в рамките на графика на групата за 10 уч.ч.

В графика на групата, над определения бр. часове за доп.обучение, се планира резерв до 10 уч.ч. за 
ученици, допуснали повече от 10% отсъствия. 



ДЕЙНОСТ 4   „   “ПОПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Цел: преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание, актуализация на 
компетентностите с цел успешно полагане на ДЗИ по български език и литература, както и на ДЗИ 
по други предмети от общообразователната подготовка.  

 Допълнителните обучения - с ученици от класовете от XI и XII клас: 

 - в учебни дни извън часовете по училищния учебен план;

- в групи с 4 до 8 ученици със сходни потребности от допълнително обучение по съответния учебен 
предмет;

 - в сборни групи по учебен предмет с ученици от различни паралелки от определен клас;

- в сборни групи от различни класове със сходни потребности от допълнително обучение по 
съответния учебен предмет; 

-часовете в сборна група - по предложение на ръководителя на групата според потребностите на 
преобладаващия брой ученици в нея. 

Общ брой на часовете за обучението на един ученик е от 60 до 120 учебни часа годишно; 



ДЕЙНОСТ 5   „   “ПОПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
-     –   15%   .Дейност с допълващ характер не надвишава от общия бюджет
-      За ученици в риск от ранно отпадане, които се обучават в училища с по-ниска концентрация 

на ученици от уязвимите групи. 

- Повишаване   на мотивацията за учене на учениците в риск от отпадане посредством 
организиране на съвместни занимания по интереси и стимулиране на творческите им изяви чрез 
включване в изпълнението на дейността и на ученици, извън целевата група. 

- Заниманията по интереси - приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, 
„Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, 
„Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“, както и др. съобразно желанията 
и интересите на учениците и възможностите на училището.

- Организация - анкетно проучване на желанията и интересите на учениците на училищно равнище;  
избор на занимания по интереси; формиране на групи - до 25 ученици по 70 учебни часа за група за 
учебна година; определяне на ръководители; 
разработване на програми и графици; специалисти в съответната област на заниманията по интереси;  
извън часовете по учебен план; по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите 
по самоподготовка; по време на ваканциите. 

 





ДЕЙНОСТ 6   „   “ПОПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
Цел - да мотивира и насочва към системата на професионалното образование учениците в риск от отпадане.

  Разработване на инструментариум за кариерно ориентиране на ученици от V до VII клас в риск от 
преждевременно напускане със следните два теста за изследване на интересите им към различни професии, 
включени в СППОО:  тест за учениците от V-VI клас (картинен въпросник); тест за учениците от VII 
клас (ситуационен въпросник). 

 Дейността ще се извършва от кариерните консултанти на центровете за подкрепа за личностно развитие на 
два етапа: групови дейности за запознаване или информиране за професии с първа, втора и трета степен на 
професионална квалификация от СППОО; определяне на професионалните интереси на учениците (провежда се 
индивидуално).

- в рамките на работното време на кариерните консултанти; в часа на класа.
- директорите на училищата ще координират и контролират работата на кариерните консултанти и осигуряват 
необходимите материали за работа с учениците от целевата група.  

 Разработване и разпространение на Насоки за работа по кариерно ориентиране с ученици от V до VII клас.
 Обучения на кариерните консултанти за работа с тестовете.



ДЕЙНОСТ 7   „   “ПОПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Цел - включване и приобщаване на родителите на учениците в риск от отпадане от образователната система 
към образователния процес; ефективно сътрудничество с всички заинтересовани страни.

Реализация: 
 разработване на информационни материали и др., насочени към родителите на ученици в риск от отпадане 

от образователната система; 
 провеждане на кампании, лектории, срещи и други събития от училищата съвместно с представители на 

общините, РУО и други заинтересовани страни за насърчаване на сътрудничеството между тях с цел 
намаляване на риска от отпадане; 

 подбор и назначаване на образователни медиатори и/или социални работници и др.;
 организиране и провеждане на еднодневни семинари с директорите, образователните медиатори и 

социални работници за работа с родителската общност. 

Акцент - осигуряване на психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвимите групи за 
преодоляване и приемане на различието;  формиране на умения у родителите за преосмисляне на 
ценностната система, здравословен начин на живот в семействата им и активното им социално приобщаване.



ДЕЙНОСТ 8   „   “ПОПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Цел – Повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили.

 Междуучилищните дейности ще се провеждат съвместно от две или повече училища. 

 Всяко училище участва в не по-малко от шест междуучилищни събития (междуучилищни конкурси, състезания, концерти 
и др.) на година.

 Изпълнява се  от училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи съвместно с училищата, 
определени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

 Може да участват групи със сходни или различни дейности за занимания по интереси, както и да се организират 
междуучилищни дейности с ученици, включени в допълнителни обучения по Дейности 3 и 4. 



ИНДИКАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

За изпълнение:
 Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични 

знания, умения и компетентности – 1 500 

 Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340 

Специфичен индикатор за процедурата: 
 Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000 

За резултат:
 Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия 

брой ученици - не повече от 1,43%



ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Всички информационни събития и рекламни материали по проекта трябва да отговарят на 
изискванията в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 
информация и комуникация 2014-2020 г. 

Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, следва да се посочва 
финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС), чрез Европейски социален фонд 
(ЕСФ) по ОП НОИР. 

За прилагане на принципа за екологична устойчивост в рамките на изпълнение на проекта 
ще се насърчава при всяка възможност участниците да използват рециклирана хартия, както и 
да осъществяват електронен обмен на данни, при спазване на Общия регламент за защита на 
личните данни.

Информация, свързана с проекта, може да бъде публикувана и на официалните страници 
на РУО и училищата, включени в проекта.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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