
Национална програма  „Училището – желана територия на учениците“ – модул 

„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ 

 

 С Решение № 221/23.04.2014 год. на Министерския съвет е приета Национална 

програма „Училището – желана територия на учениците“. По модул „Подкрепа на 

целодневното обучение на учениците от начален етап“се кандидатства на проектен 

принцип за дейности, насочени към осигуряване на условия за целодневна организация 

на образователно-възпитателния процес за учениците от начален етап. Могат да 

кандидатстват училищата в системата на народната просвета, в които се обучават 

ученици  от начален етап. Бенефициенти по модула не могат да бъдат: 

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

година; 

            • средищните училища от начален етап на основно образование. 

 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 

  Целесъобразно е да кандидатствате по националната програма, ако отговаряте на 

условията за бенифициенти, тъй като целта на Националната програма е повишаване 

качеството на образователно-възпитателния процес, 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. 

 Формулярът за кандидатстване и придружителното писмо от директора на 

съответното училище следва да се представят до 23 май 2014 година на адрес: гр. 

София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, Министерство на образованието и 

науката, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ 

 Лице за контакти от Регионален инспекторат по образованието – гр. 

Кюстендил по Национална програма  „Училището – желана територия на 

учениците“ – модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален 

етап“  е Маринела Александрова – старши експерт по начално образование – тел. 

078/55-00-75 и имейл m.j.aleksandrova@abv.bg. 


