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 ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.024-0002-C01 

МИГ Луковит-Роман "Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на 

процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище" 

 

„ Ръка за ръка в познанието, изкуството и спорта ” 

 
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж  

 

  Приоритетни оси Образователна среда за активно социално приобщаване  

 

  Наименование на процедура МИГ Луковит-Роман "Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно 

напуснали    училище"  
 

 Код на процедура BG05M2OP001-3.024  

 

 Наименование на проекта/информацията  

„ Ръка за ръка в познанието, изкуството и спорта ” 

 

 Срок на изпълнение, месеци 24  

 

 Кратко описание на проекта/информацията  
 В работата си по проектното предложение екипа се насочи към дейности, които са общодостъпни и привлекателни за учениците. Отчетен беше факта, че години наред в СИП се развиват сродни дейности. 

Целта на екипа бе да доразвие, обогати и изведе тези дейности на по-висок етап на развитие, като ги направи част от обществения живот на града и база за междуучилищен обмен. Проведена бе анкета сред 

представителна извадка от целевата група, включваща ученици от различните социални и етнически общности, както и неголям брой родители. От предложените на учениците дейности най- желани и 

интересни за тях се оказаха дейностите включени в предлаганите за финансиране клубни форми. 

 Учениците, обект на интервенция, ще бъдат поставени в условия на интересни за тях занимания, всеки от тях ще има възможност да разкрие собствения си творчески потенциал, да бъде творец и да се изяви. 

Включването на децата в допълнителните дейности ще спомогне за тяхната социална интеграция, ще бъде предпоставка за привличането им в учебните заведения. Те ще бъдат поставени в равни условия за 

развитие на творческите им способности, което ще доведе до повишаване на самочувствието им и ще засили чувството им за принадлежност към обществото. 

 

 Цел/и на проекта/информацията  
 Изграждане на система от извънкласни творчески и развлекателни дейности за създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете чрез осигуряване на възможности за физическо, интелектуално 

и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация. 

Организиране на клубна дейност за развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта, чрез целогодишното им ангажиране включително и в периода на ваканциите. Приобщаване на 

родителите и по-широката общественост към живота на училището. 

 

Дейности: 

 

1 Клуб "Зумба за деца "   
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2 Местни празници и обичаи   

3 Клуб "Музикална чуднотека"    

4 Клуб "Спортни дейности "-футбол, шах    

5 Клуб "Арлекин"   

6 Клуб "Зелен патрул"   

7 Клуб "Еко-око"   

8 Група "Народни танци "   

9 Клуб "Аз,моето семейство и природата "   

10 Арт-клуб "Приложно изкуство "   

11 Група за обучителни затруднения "Дисграфия"   

12 Клуб "Заедно можем"   

13 Група "Туризъм и екологично възпитание"   

14 Спорт в училище – тенис на маса   

15 Допълнително обучение по български език   

16 Клуб " В света на изкуството"   

 

 Дата на стартиране 29.06.2021  

 

 Дата на приключване 29.06.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 99 260.00 ЛЕВА 

БЕНЕФИЦИЕНТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГРАД РОМАН 
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