
 

 

 
 

ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ОСМИ МАРТ” 
Община Пловдив ; Район,,Южен; 

ул.,, Даме Груев“№1 032/692 540 

бул.Никола Вапцаров 80 032/ 675762 

  е-mail:8mart@dg.plovdiv.bg www.dg8mart.com 
 

 
 

Проектна дейност в ДГ “Осми март“ 

за 2022-2023 учебна година 

 
 Проекти в Платформата E- Twinning на Европейската 

комисия за образование към Европейската комисия 
 

 
 Образователни мини - проекти в групите на 

детското заведение засътрудничество между 

родители- деца – учители 
 

 
 Спортен проект по ПМС 1 2 9  „Физическо възпитание и спорт“ 
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 Проект в кампанията на ПУДООС и МОСВ „За чиста околна 
среда“ 

 

 
 

 ДФЗ - Схема „Училищен плод“; Схема „Училищно мляко“ 
 
 
 

 

 Национални програми и проекти: 

• КПРПС /Дейност1 – възложител на обучение и Дейност2 – 

участие в процедури за придобиване на ПКС 

• НП „Успяваме заедно“ 

• НП „Оптимизация на училищната мрежа“ 

• НП „ „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

/Модул Е – „Площадки за обучение по безопасност на 

движението по пътищата“/ 

• НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното 
образование“ 



 Проект „Активно приобщаване в системата на ПУО“ по ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 
предучилищното образование“ 

 

 
ДГ “Осми март “ участва по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 
системата на предучилищното образование“, финансиран от оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез 
европейските структурни и инвестиционни фондове :  

 
 По дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по 

реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане( месечни, 
целеви и еднократни), по реда на наредба №рд 07- 5/ 2008 г. ( целеви за отопление 
съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)  

 По дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и 
компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на 
потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на 
риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.  

 
 

 НП "Посещаемо и безопасно училище" 

 

 Други Национални Програми на МОН 

 Общинска програма „Проектиране и изграждане на нови 

детски площадки и/или ремонти и сертифициране на 
съществуващи такива, облагородяване на дворни 
пространства в общинските детски градини“ 

 


	ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ОСМИ МАРТ”
	 Национални програми и проекти:

