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Проект "Подкрепа за успех" 

 

За проекта 

Със Заповед  №РД09-2779/28.10.2019 г.  на министъра на образованието и науката 
СУ „Васил Кънчов“-Враца е определено да участва в техническото и финансовото 
изпълнение и да извършва разходи по проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за 
успех", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за 
интелигентен растеж" (2014-2020). 

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено 
образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование 
чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при 
усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и 
възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща 
социална, професионална и личностна реализация. 

В резултат на идентифицираните системни пропуски в знанията и уменията 

на учениците от преподавателите по съответните предмети, бяха сформирани 

групи за допълнително обучение по математика и български език и група за 

допълнително обучение във втори гимназиален етап както следва: 

1. Група за допълнително обучение по Български език - 2.клас с ръководител 

Венета Ярмина-старши начален учител; 

2. Група за допълнително обучение по Математика – 3.клас  с ръководител 

Нина Александрова-старши начален учител; 

3. Група за допълнително обучение по математика– 4.клас с ръководител 

Калина Каменова-старши начален учител; 

4. Група за допълнително обучение по Математика -  6.клас с ръководител 

Златка Велева- старши учител по Математика; 
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5. Група за допълнително обучение по Български език и литература – 10.клас 

с ръководител Искра Исаева-старши учител по Български език и литература; 

6. Група за допълнително обучение във втори гимназиален етап по Биология 

и здравно образование – 12.клас с ръководител Норелия Христова - старши учител 

по Биология и здравно образование и ХООС. 

 Обученията ще се проведат по време на учебната година. 

Училищният екип за организация и управление (УЕОУ) отговаря за 

осигуряване изпълнението на дейностите по проекта към училището, определени 

са да участват в техническото и финансовото изпълнение на проекта. 

 

 
      

 

 


