Приложение № 5 към т. 1, буква „д“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”
1.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
Организирането на учениците в целодневно обучение в полуинтернатни групи дава

възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, при зачитане
на техните интереси, за отчитане на възможностите и във връзка с възрастовите особености
на учениците, за развиване и усъвършенстване на знания, умения и отношения.
Полуинтернатните групи създават предпоставки за опознаване и общуване между деца от
различни социални, етнически и културни общности. Личността на ученика се развива
всекидневно в мултикултурна и конкурентна среда чрез учебни и творчески дейности.
Националните и международните ученически олимпиади и състезания в областта на
науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот,
изключително необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и
провеждането на състезания по професионални направления е един от начините за
популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за
избор и усвояване на професии, според желанията и интересите на младите хора и за
утвърждаване на привлекателността и значимостта на професиите.
 Срок на програмата – 31.12.2014 година.


Общ бюджет на програмата:

А) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – 800 000 лв.,
в т.ч. средства за мониторинг.
Б) Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания” –
1 249 745, 58 лв., в т.ч. средства за мониторинг.

2.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

2.1.Обща цел
Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес
2.2. Конкретни (специфични) цели


Развиване на творческите способности на учениците.



Интердисциплинарно и интеркултурно образование и възпитание.



Създаване на условия за допълнително творческо развитие на детето чрез

занимания и изяви по интереси.


Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни

предметни области.
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Мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности.



Мотивиране на учениците за поддържане на трайни знания и развиване на

интерес в съответната област и за осмисляне на свободното време.


Демонстриране

от

учениците

на

професионални

знания,

умения

и

компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на
избраната професия.

3.

Предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Предоставени условия за подкрепа на целодневното обучение на учениците от
начален етап в полуинтернатни групи.



Засилен интерес от страна на ученици, родители и училищни ръководства към
целодневна организация на обучението в полуинтернатните групи.



Засилен интерес от страна на учениците към участие в национални и международни
олимпиади и състезания.

4.

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

А) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – училищата
в системата на народната просвета, в които се обучават ученици от начален етап на основно
образование
Б) Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания ” – всички
училища в системата на народната просвета

5.

БЕНЕФИЦИЕНТИ

А) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”
Бенефициенти на средствата по модула са училищата от системата на средното
образование.
Бенефициенти по модула не могат да бъдат:


училищата, получили финансиране по модула през 2010, 2011, 2012 и 2013 година;



средищните училища.

Б) Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания ”
Бенефициент на средствата по модула е Министерството на образованието и науката
6. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
А) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”
Принцип на финансиране:
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Финансират се проекти на училища, чиито дейности са насочени към осигуряване на
условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес за учениците от
начален етап:
- обзавеждане на помещения
- консумативи и материали за дейностите на групите
- книги
- образователни и занимателни игри, дидактични материали
Бюджет на модула – 800 000 лв., в т.ч. средства за мониторинг.
Максималната стойност на един проект е 10 000 лв.
Критерии за оценка на проектите:


пълен пакет на документите по проекта;



съответствие между цели, дейности и очаквани резултати;



целесъобразно разпределение на заявените средства по бюджетни дейности;



седмично разписание на заниманията на полуинтернатните групи, съобразено с броя
групи, които ползват оборудваното помещение за дейностите по интереси и за отдиха;



разнообразие на темите, включени в годишното тематично разпределение на
заниманията по интереси;

Процедури по кандидатстване и оценяване на проектите:
Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула.
Условие за кандидатстване е осигуряването в училището на една класна стая със
стандартен размер, която да бъде оборудвана със средствата по модула и използвана само за
занимания в полуинтернатна група за часовете за дейностите по интереси и за отдих.
Изисквани документи:
1. Придружително писмо от директора на училището.
2. Формуляр за кандидатстване (образецът на формуляра се публикува на
електронната страница на МОН в 10-дневен срок след одобряването на програмата от
Министерския съвет, който съдържа:
- цели;
- очаквани резултати и индикатори за изпълнение;
- участници;
- описание на помещението, в което ще се провеждат заниманията;
- седмично разписание на заниманията на всяка полуинтернатна група, която ще провежда
занимания в помещението;
- годишно тематично разпределение на заниманията по интереси за всяка група;
- финансов план/бюджет;
- брой ученици, които ще бъдат обхванати в целодневната организация (клас, брой групи).
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3. Решение на педагогическия съвет за участие на училището по Националната
програма.
4. Заповед за определяне на екипа за изпълнение на проекта в училището.
Срок на подаване:
Проектите се подават в Министерството на образованието и науката до дирекция
„Достъп до образование и подкрепа на развитието” в срок до тридесет календарни дни след
датата на одобрението на програмата от Министерския съвет.
Ред за разглеждане, оценяване и финансиране на проектите:
По проектните предложения се финансират дейности, свързани със закупуването на:
обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри, като в приложения към модул А
Формуляр за кандидатстване, в т. 9 – Бюджет, са разписани примери и са посочени
максималните размери на средствата по всеки раздел.
Оценяването се извършва от комисия на национално ниво, определена със заповед на
министъра на образованието и науката, която разглежда, оценява и класира проектите в срок
от 60 дни след крайната дата за приемането на проектните предложения.
Оценяването се извършва по следните критерии:
-

административно съответствие за пълно и точно попълване на формуляра – 10 точки,
при непълна документация - 0 точки;

-

съответствие между цели, дейности и очаквани резултати – до 20 точки;

-

целесъобразно разпределение на заявените средства по бюджетни дейности – до 20
точки;

-

целесъобразност на седмичното разписание – до 20 точки;

-

целесъобразност и оригинални подходи при тематичната програма – до 30 точки.
Максималният брой точки е 100.
Класирането на проектните предложения се извършва в низходящ ред според

получените при оценяването точки.
Финансират се проектните предложения само на класираните училища, съгласно
утвърден от министъра на образованието и науката списък.
Размерът на средствата, който се предоставя на съответното училище не може да
превишава посочената обща сума на бюджета от проектното му предложение.
Отчитане на резултатите:
Всички закупени по проекта консумативи, материали, книги, игри и обзавеждане,
както и разходооправдателните документи за тях, следва да бъдат обозначени с цел
идентифициране на закупуването им по Националната програма.
По модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” се
извършва финален отчет, както следва:
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 Училищата изготвят и представят в регионалните инспекторати по образованието
финален отчет по образец в срок до 20.01.2015 година.
 Регионалните инспекторати по образованието представят в МОН обобщен финален
отчет по образец за резултатите от изпълнението на проектите на училищата от
региона в срок до 15.02.2015 година.
Б) Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания ”
Принцип на финансиране
Дейностите по:
- провеждането на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади и
състезания по учебни предмети и по професии;
- подготовката и участието в международни ученически олимпиади и състезания;
- прояви от Националния календар за извънучилищни дейности и другите извънкласни и
извънучилищни дейности;
- спортни прояви от Националния спортен календар,
се финансират съгласно утвърдени от министъра на образованието и науката план-сметки
или финансов план.
Бюджет на модула – 1 249 745,58 лв., в т.ч. средства за мониторинг.
Отчитане на резултатите:
Предоставените финансови средства следва да бъдат разходвани до края на
бюджетната 2014 година – до 31.12.2014 година.
Писмени отчети в МОН се представят, както следва:


за проведените национални и международни ученически олимпиади и състезания – в

срок не по-късно от 30 дни след провеждането на всяко от тях;


за проявите от Националния календар за извънучилищните дейности – в срок от 30

дни след провеждане на всяка от тях; за спортните прояви от Националния спортен календар
– до 31.08.2014 година.
6.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И ИНДИКАТИВНИ

ПАРАМЕТРИ
Показатели за изпълнение:
А) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”


брой ученици, обхванати в полуинтернатни групи, заниманията на които са
подпомогнати по модула;



брой училища, в които са оборудвани стаи за организирани занимания на
полуинтернатни групи по модула.

Б) Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”
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 Проведени национални и международни ученически олимпиади и състезания по
графика на МОН, по Националния календар за извънучилищни дейности и по
Националния спортен календар.
 Брой ученици, участвали в олимпиадите, състезанията, извънучилищните дейности и
в спортните прояви.
 Брой ученици, носители на национални и международни награди.
МОНИТОРИНГ

7.

Мониторингът по реализацията на програмата се осъществява:
А) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – чрез
проверки, които се извършват от комисия на място в училищата, които са получили
финансиране. Мониторингът включва проверка на:
 проектната документация на съответното училище;
 разходооправдателните документи, съобразно заявените бюджетни дейности в
проектното предложение и реално закупените обзавеждане, консумативи, материали, книги и
игри;
 съответствие между заявените обзавеждане, консумативи, материали, книги и игри и
 наличните в училището и в помещението за целодневното обучение.
Средствата за мониторинг са в размер до 10 000 лв. Сред приключване на оценяването
и класирането на постъпилите проектни предложения от училищата, се извършва анализ на
предложените за финансиране училища. Въз основа на този анализ се определя точният
размер на необходимите средства за мониторинг, без да се превишава бюджетът на модула.
При

установяване

предложение/проектни

на

недостиг

предложения

на

средства

за

финансиране

на

училище/училища

или

за

на

проектно

провеждане

на

необходимия мониторинг може да се прехвърлят средства между двете пера.
Мониторингът приключва с изготвянето на доклад до министъра на образованието и
науката за резултатите от извършената проверка. Средствата за мониторинга са за сметка на
програмата.
Б) Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания” – чрез оценка
за изпълнението на програмата от външна организация.
Средствата за мониторинг са в размер до 10 000 лв. При установяване на недостиг на
средства за финансиране на дейности, които са от значение, или за провеждане на
необходимия мониторинг може да се прехвърлят средства между двете пера.

8.

ДЕМАРКАЦИЯ
Средствата по националната програма не могат да се използват за дейности,

финансирани от фондовете на Европейския съюз.
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