Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2017 г.
Краен отчет
Българско училище “Св. Св. Кирил и Методий” Отава, Канада.
Бенефициент по програмата --Българска Фондация в Отава, Канада.
Българската Фондация в Отава изразява искрена благодарност към Министерство на
Образованието, Младежта и Науката за приемане в Националната Програма” Роден
Език и Култура зад Граница” за 2017-2018 г. год. на двата кръжока -- по “Народни
танци” и “Традиции, бит и народно творчество” --на Българското училище в Отава
“Св. Св. Кирил и Методий”.
Тези кръжоци обогатяват дейността на училището, привличат нови ученици и
популяризират българската култура, българските народни обичаи и традиции и
красотата на българските народни танци сред многонационалната общност на
Канада.
Дейността на кръжоците започна на 9 септември 2017г. --първия учебен ден за
Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” Отава. Ръководителки са г-жа
Моника Митева, „Народни танци“ и г-жа Даниела Йовева, „ Традиции, бит и народно
творчество“.
Помещенията в които се провеждаха занятията бяха предоставени и тази година от
Католическия Образователен Борд и ние не заплащахме наем за тях.
През учебната 2017-2018 год. кръжоците бяха посещавани от около 20 деца, ученици
от българското училище в Отава. Бяха проведени 84 учебни часа за двата кружока.
Заплащанията на двете ръководителки бяха извършени след представянето на
Междинния отчет, както е конкретизирано в договорите с тях.
Бяха закупени допълнително народни носии и музикални инструменти за децата от
българското училище.
По програмата Роден език и култура зад граница – 2017 ни беше отпусната сумата от
1935 лв.
За учебната 2017- 2018 год. сме изразходвали:
1. Заплата Моника Митева – 39 часа X 30лв. = 1170лв
2. Заплата Даниела Йовева – 45 часа X 30лв. = 1350лв
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3. Народни носии – 680 лв
4. Музикални инструменти – 295 лв
5. Фактурa за транспортни разходи - 128,85 лв
Общо 3623,85 лв

С уважение и най-добри пожелания!
Антон Минков

22 юли 2018 г.,
Отава, Канада
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