
                             Работа по проекти през учебната  2018/2019 г. 

                                     СУ“Отец Паисий‘- град Кърджали 

1. ОП “Региони в растеж“ проект „ Обновяване и реконструкция на 

образователни обекти в град Кърджали“ 

2. НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул 1 „Осигуряване на    

обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ – 7 

проекта. 

3. НП “С грижа за всеки ученик“ модул 1 „ Осигуряване на допълнително 

обучение на учениците от повишаване на постиженията им по 

общообразователна подготовка“ – 3 проекта 

4. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда „ модул „ Осигуряване 

на ученически шкафчета“ 

5. НП „Без свободен час“,  модул „Без свободен час в училище“ 

6. Проект  за извънкласна дейност „ Занимания по интереси“ по Наредба за 

приобщаващо образование 

7. НП"Оптимизация на училищната мрежа", Модул „Оптимизиране на 

вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните 

общежития“, мярка „Изплащане на обезщетения на персонала“ 

8. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ по модул „Подобряване 

на условията за експериментална работа по природни науки“; 

9. НП  „Достъпно и сигурно училище“, контрол на достъпа и видеонаблюдение; 

10. НП „Квалификация на педагогическите специалисти – програма на 

МОН/ЕСФ“. 

11. Проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при 

наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“, на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

(ГДПБЗН) към Министерство на вътрешните работи 

12. Програма Евроскола – проект на Европейския парламент в Страсбург  

13. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“; 

14.  „Осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и 

учебни комплекти;- ПМС 79/13.04.2016 г. 

15. "Физическо възпитание и спорт в училище"- ПМС 129  

16. Telerik Kids Academy – Национална детска академия по програмиране; 

17. Роботика за България“ –проект на Фондация за развитие на граждански 

инициативи; 

18.  „Научи се да плуваш“-проект финансиран по  програма на МФВС; 

19. „Училищен плод“ –проект финансиран по програма на ДФЗ; 

20. „Училищно мляко“ –проект финансиран по програма на ДФЗ 

21. Проект „Учим з@едно – иновативно училище“; 

22. Проект Офис 365-МОН, Майкрософт,teacher.bg 


