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СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ 

 

 
ЗАПОВЕД 

№ 257/09.01.2020 г. 

 
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба № 

15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, във връзка със Заповед № РД-09-2920/25.11.2019 г. 

(Приложение №1) на министъра на образованието и науката за утвърждаване на 

държавните и общински училища, които участват в техническото и финансовото 

изпълнение и извършват разходи по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за 

утрешния ден“, осъществяван с финансовата подкрепа от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, и Решение на Педагогическия съвет, 

прието на заседание с Протокол № 4/17.12.2019 г.,   

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. ГРУПИТЕ и техните ръководители по Дейност 6. „Повишаване на дигиталната 

компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове 

по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за 

напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“ на Проект 

BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ в СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Две могили през учебната 2019/2020 г., както следва: 

 

№ Наименование 

на групата  

Вид на 

дейността 

Ръководител Време на 

провеждане 

от… до… 

Общ 

брой 

часове 

Брой 

ученици 

в 
групата 

1. Клуб № 1 по 

интереси за 

основно ниво 

на владеене на 

дигиталните 
компетентности 

V – VII клас 

Допълнителни 

занимания по 

ключови 

дигитални 

умения - 
базови 

Искрен  

Ангелов 

Бандьов 

06.01.2020- 

10.07.2020 

70 15 

2. Клуб № 2 по 

интереси за 

основно ниво 

на владеене на 

дигиталните 
компетентности  
V – VII клас 

Допълнителни 

занимания по 

ключови 

дигитални 

умения - 
базови 

Искрен  

Ангелов 

Бандьов 

06.01.2020- 

10.07.2020 

70 15 

3. Клуб № 3 по 

интереси за 

основно ниво 

на владеене на 
дигиталните 

компетентности  
VIII – X клас 

 

Допълнителни 

занимания по 

ключови 

дигитални 
умения - 

базови 

Галя 

Иванова 

Недялкова 

06.01.2020- 

10.07.2020 

70 15 
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2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ръководителите на клуб по интереси за допълнителни 

занимания по ключови дигитални умения – базови по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“:  

 През платформата на проекта да разработят програма за допълнителното обучение на 

учениците по ключови дигитални умения през учебната 2019/2020 г. с включен времеви 

график на часовете. Програмата за обучение за всяка група в клубовете се разработва в 

съответствие със знанията и уменията на учениците така, че да се гарантира формирането 

или развитието на дигиталните им компетентности. Програмата за обучение изисква 

прилагането на иновативни методи на преподаване и усвояване на практически умения и 

стимулиране на развитието на творческия потенциал. Програмата не трябва да дублира 

съдържателните характеристики на учебните предмети. За някои от темите по програмата е 

допустимо да бъде включено и провеждането на демонстрационни занятия на доброволни 

начала на водещи специалисти от ИТ сектора.   

 да разработят дневник на групата през платформата на проекта, в който да 

отбелязват присъствието или отсъствието на учениците за всяко проведено занятие.  

 да разпечатват периодично съответната документация на групата през платформата 

и да я съхраняват. 

 да изготвят портфолио за всеки ученик, в което да съхраняват всички документи, 

удостоверяващи, че е част от проекта и постигнатия напредък.  

 След успешно приключване на заниманията по интереси за допълнителните 

занимания по ключови дигитални умения, да организират попълването от учениците на 

анкетна карта, за да се оцени степента на усвоените дигитални компетентности; да обобщят 

анкетните карти за групите и да въведат в електронната система обобщения резултат за 

всеки въпрос, посочен по нива в анкетната карта, за да се проследи развитието на 

учениците. 

 

       Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците и ръководителите на групите, 

участващи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ в СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе за сведение и изпълнение. 

 

       Контрол по изпълнението на заповедта изпълнява директорът. 

 

 

ЕЛКА МАРИНОВА 

Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

гр. Две могили, обл. Русе 

 
 

 

ЗАПОЗНАТИ: 

 

Име, презиме и фамилия Подпис 
 

Галя Иванова Недялкова  

Искрен Ангелов Бандьов  
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