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Проект:
 „Предоставяне на услуги 
за ранно детско развитие 

на територията на 
Община Бяла, 
Област Русе“ 

П Р О Е К Т: 

„Предоставяне на услуги 

за ранно детско развитие 

на територията на 

Община Бяла, 

Област Русе“ 

Настоящата информация за изпълнение на Проект  „Предоставяне на услуги за ранно детско 
развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“ се публикува съобразно 
изискванията за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 г. - 2020 г.

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

Целева група:

Деца от уязвими семейства от затворени 
общности и деца с увреждания, на които предстои да 
постъпят в първи клас, деца, които не са постигнали 
в максимална степен показателите за училищна 
готовност. В рамките на тази дейност се работи и с 
родителите, които също ще бъдат включени в 
зависимост от техните потребности и интереси, за да 
се поддържа тяхната мотивация за записване на 
децата в училище. 



Проект: „
на територията на община Бяла, област Русе”

Предоставяне на услуги за ранно детско 
развитие 

Договор: № BG05M9OP001-2.004-0050-C01 

Бенефициент: Oбщина Бяла, Oбласт Русе

Срок на проекта: 27 месеца 
Начало на проекта: 15.07.2016 г.  Край на проекта: 15.10.2018 г.

Обща стойност на проекта:    лв.

Европейско съфинансиране:  214 091,20 лв.

Национално съфинансиране:     37 780,80 лв.

251 872,00

На 15.06.2017 г. стартира дейността 
„Допълнителна педагогическа подготовка за 
повишаване на училищната готовност на децата за 
равен старт в училище“ по проект „Предоставяне 
на услуги за ранно детско развитие на територията 
на Община Бяла, Област Русе“. Лятното училище 
ще се проведе в ДГ „Пролет“ гр. Бяла, ДГ „Радост“ 
с. Полско Косово, ДГ „Люляк“ с. Копривец.

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ
Преодоляване на затруднения в комуникацията 

(изучаване на български език за децата т. нар. 
билингви). Осигуряване на възможност за равен 
старт в първи клас в смесени училища. Децата се 
разделят на групи в зависимост от техните нужди;

Игри в съответствие с предпочитанията на 
децата;

Кратки екскурзии в или в околностите на града 
или селото;

Включване на родителите в екскурзиите като 
придружители;

Организиране и провеждане на състезания, 
викторини и др. в края на летните училища;

Ежемесечни срещи с родителите. Мотивация за 
равен старт на техните деца при постъпване в първи 
клас;

Включване на родителите в подготвителната 
работа;

Закупуване на книги и материали за първи клас, 
като стойността им се разделя с родителите. (Покри-
ване на всички разходи за сметка на проекта е свър-
зано с липса на интерес от страна на родителите);

Създаване на групи от деца от рисковите общ-
ности за преодоляване на изоставянето по отноше-
ние на придобиването на социални умения и сво-
бодното владеене на български език.

Същността на услугата е да се създадат 
условия и да се осигури ресурс за допълнителни 
занимания с деца от целевата група, за които е 
установен недостиг на умения и подготовка за 
постъпване в първи клас.

Цел: 
Дейността е насочена към увеличаване на 

готовността на децата от целевата група и 
мотивацията им за равен старт с техните връстници 
при постъпването им в първи клас. Допълнителната 
педагогическа подготовка се осъществява в летни 
групи/училища за деца от уязвими социални групи. 

Децата получават подкрепа да доразвият или 
да съхранят придобитите когнитивни и социални 
умения  в  предучилищното  образование .  
Посещавайки лятно училище, децата ще имат въз-
можност да запазят придобитите умения и да увели-
чат знанията си преди да постъпят в училище.

В летните училища образователните 
елементи се комбинират с игри и дейности, 
обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия 
свят. Летните училища предоставят дейности за 
подо-бряване на предучилищната подготовка като:
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