
ПРОЕК  BG05M2ОP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ” 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧИЛИЩЕН ЕКИП 

2. ПОДПИСВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ.119 ОТ КТ 

3. Попълване на Декларация за липса на конфликт на интереси – 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 от членовете на  

ДЕЙНОСТ № 2 

КРИТЕРИИ ПОДБОР УЧЕНИЦИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕЛ. СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

 Ученици, с липсващи дигитални умения за работа в електронна среда 

 Чийто родители нямат компютърна грамотност 

 Чийто майчин език е различен от български 

 Нямат електронни устройства и интернет 

 Ученици от уязвими групи 

Броя на учениците в една група е най-много - 5  

Продължителността е 4 учебни часа 

Обученията ще се извършват присъствено, преди или след учебни занятия от 

седмичната програма, в събота и неделя, както и през ваканциите. 

 

Всяка група се обучава от РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА- ТОВА Е 

педагогически специалист, притежаващ необходимите компетенции, съгласно Наредба 

№ 15 от 22.07.2019 г за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти, в областта на информационните технологии, 

работещ на трудов договор в повереното му училище, а в случаите, в които училището 

не разполага с такъв – от външен за училището специалист в тази област. 

Ръководителите на групи удостоверяват с декларация съгласието си за 

провеждане на обучение по проекта (Приложение № 7) и сключва доплнително 

трудово споразумение къгласно КТ 

Класният ръководител изготвя поименен списък (Приложение № 8) на 

учениците за съответния клас, които да бъдат включени в обучението след извършен 

анализ и предварително представяне на заявление-декларация за информирано 

съгласие от родител/ настойник или пълнолетен ученик (Приложение № 9 и 9а).  

Ръководителят на групата изготвя учебен план-график на обучението. 

Ръководителят на група отчита изпълнените дейности пред директора с 

отчетен доклад за извършената работа (Приложение №10/ 

• учебен план-график на обучението (Приложение № 11);  

• присъствени списъци (Приложение № 12);  

• снимков материал от проведеното обучение (при възможност);  

• таблица „микроданни“ (Приложение № 13).  

Директорът приема отчетния доклад за извършената работа от 

ръководителя на групата и генерира сертификат от информационната система 

(Приложение № 14) 

 


