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2017-2018 учебна година 

1. Проект „Твоят час“  

2. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

 - модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ 

- модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ 

3. Програма „Заедно в час”.  

2018-2019  учебна година 

1. Проект „Нов шанс за успех” - „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 

 

2. Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при 

наводнения” 

 

3. Проект „мост между действията за климата на европейско и на местно ниво“   

4. НП ИКТ  

5. Програма „Заедно в час”.  

2019-2020  учебна година 

1. Проект „Образование за утрешния ден“ 2 ГРУПИ ПО ДЕЙНОСТ 6 

 

№ 

Направление Наименование на групата Клас 

 

   1. 

Допълнителни занимания по 

ключови дигитални умения 

Smart class IV 

 

 2. 

 

Допълнителни занимания по 

ключови дигитални умения 

Дигителен клас X 

 
 

 

2. НП „Иновации в действие“ - Училището реализира през 10 – 11.2020 г. иновационен 

обмен с 40 СУ „Луи Пастьор“ по НП „Иновации в действие“ 

 

3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда. 

- модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ 

- модул „Площадки за обучение по БДП“ 

- модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ 

 

4. НП ИКТ 

- Хардуерно оборудване. 

- Интернет свързаност.  

- Електронен дневник. 

- Бизнесът преподава 

 

5. Проект „Подкрепа за успех“  

6. Проект „Нов шанс за успех“  

7. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” модул „Оптимизиране на 

вътрешната структура на училищата” 

 – мярка „Обезщетение на персонала” 

 

8. Национална програма „Без свободен час”,  

- модул „Без свободен час в училище“ 

 

9. НП „Иновации в действие“  

10. НП „Изграждане на училищна STEAM среда“  
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11. BEACON - Образователен проект за пестене на енергия в училище „Mост между 

действията за климата на европейско и на местно ниво“ 

 

12. Нашите пари - програма за обучение по финансова грамотност на Visa в България  

13. „Нестле за по-здрави деца“  

14. „Разработване на безопасна училищна среда“ – съвместно с МОН и УНИЦЕФ  

15. Програма „Заедно в час”.  

2020-2021  учебна година 

1. Проект „Действия при наводнения и последващи кризи по ОП „Околна среда“ с 

бенефициент ГД ПБЗН към МВР 

  

2. НП ИКТ  

-  електронен дневник  

- интернет свързаност 

 

3. Проект „Образование за утрешния ден“ -  квалификация на 45 учители за ИКТ   

4. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“  

5. Проект „Подкрепа за успех“  

6. НП „Отново заедно“  

7. НП „Заедно в грижата за ученика“ – модул 2 и модул 3  

8. Проект „Квалификация на ПРПС  

9. НП „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“  

10. НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“  

11. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда. 

- модул „Културните институции като образователна среда“ 

 

12. Нп „Иновации в действие“ – избор на партньор за сътрудничество  

13. Програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час  

14. Иновативна програма „Умения и добродетели  

15. Програма „Нов път в преподаването“ с партньорство с Фондация „Заедно в час“  


