ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ”
СЕЛО КАРДАМ, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
АДРЕС: УЛ. „ЧЕРВЕНОАРМЕЙСКА” № 1, тел.: 0886992262, botev_kardam@abv.b

ЗАПОВЕД
№РД 04 -3^29.01.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Правилата за изпълнение на Дейноет 6 но
проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП
„НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове, решение на педагогическия съвет - протокол № 6 от 20.01.2020 г. и анкетни
карти на учениците за участие
ОПРЕДЕЛЯМ:
I. Занимания по интереси в ОУ «Христо Ботев», с. Кардам за учебната 2019/2020 г.
по Дейност 6 на проект BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“,
финансиран по ОП „НОИР", съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове по брой на групите, състав на групите и съответните
ръководители, както следва:
I. Клуб ио интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални
умения - базови и за напреднали но проекта - 1 група с 12 ученици от III до IV j
клас и с ръководител г-жа Златина Чернева, Учител по общообразователен
предмет в прогимназиален етап, преподавател по ИТ.
II. Ръководителят на групата, при спазване на Правилата за изпълнение на Дейност
6 по проекта, да изготви тематична програма, времеви график на провеждане, дневник
на групата, в който се отбелязва присъствието и отсъствието на на учениците за всяко
проведено занятие в срок до 20.02.2020 г. и да ги въведе в платформата на проекта до
24.02.2020 г. Заниманията по интереси да се провеждат извън часовете по учебен план
и/или в почивни дни и ваканции - общо 70 часа за учебната 2019/2020 г.
III. С ръководителя на групата да се сключи допълнително споразумение по
образец на проекта, който ще бъде наличен в електронната платформа на проекта. >
Споразумението влиза в сила от 24.02.2020 г.
С настоящата заповед да се запознае срещу подпис ръководителят на групата,
главния счетоводител и касиера на училището.
Контрол по изпълне тието на зап^ж^та ще осъществявам лично.

Тодорка Стоянова
Директор на ОУ „Христо Efafe/i", с. Кардам
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Проект BG05 МЮРОО1-2.012-0001 „Образование за утрешния ден", финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен раст еж “, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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