
 

                 

 

 

Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Алфатар,  за втора поредна година 

се включва в проект  BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020. 

В рамките на проекта в училището бяха сформирани пет групи по Дейност 

3 - oсъществяване 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 

Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за 

превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни 

пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с 

индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща 

подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за 

приобщаващо образование. 

Тази дейност е насочена към идентифицираните ученици в риск от 

преждевременно напускане, които се обучават в училища с висока 

концентрация на такива ученици, и предвижда: допълнителни обучения по 

български език и литература и по математика – за ученици от началния етап 

на основното образование; приоритетно по български език и литература, по 

математика и по природни науки – за ученици от прогимназиалния и от 

първи гимназиален етап; по други учебни предмети, в т.ч. и от 

професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани 

пропуски, които са причина за ниски образователни резултати и за 

невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен, което води до 

демотивация и отпадане от училище; по български език като чужд – за 



ученици, за които българският език не е майчин, с цел подкрепа на 

приобщаването им и за намаляване на риска от преждевременно напускане 

на образователната система. 

През настоящата учебна 2019/2020 година бяха сформирани групите: 

„Из лабиринта на математиката“ – 5-7 клас 

„Богатството на българският език“ – 1-4 клас 

„Езиково приключение“ – 1-4 клас 

„Английският език – прозорец към света“ – 5-7 клас 

„В света на думите“ – 5-7 клас 

Всяка от групите е ръководена от учители, специалисти по тези учебни 

предмети. 

Проектът ще продължи до края на учебната година с намерение работата по 

него да продължи и в бъдеще, като се постигат очакваните резултати и се 

отстраняват в максимална степен пропуските на учениците по съответните 

учебни предмети. 

 


