
Силата на сътрудничеството 

със семейството и 

партньорите. 

Постижения за проведени и 

предстоящи дейности за 

сътрудничество с родители и 

партньори 



       С настоящата презентация целим  „да покажем добро партньорство в 

името на това, нашите ученици да са не само щастливи, умни и успешни, но 

и мислещи и отговорни бъдещи граждани на родината ни“. 

  

17.09.2018г. 

Нина Пашова 

Директор на ОУ „Васил Левски”, гр. Златоград 

 



  

      Ученето в партньорство с институциите в града е 

винаги полезно и интересно! 

       Благодарим  за идеите и подкрепата на  г- жа Нина 

Пашова и всички наши партньори - родители и 

институции в града: 

 

• Общинска администрация- Златоград 

• Център за обществена подкрепа-Златоград, 

• Център за подкрепа на личностното развитие, 

• ТП „Държавно горско стопанство Златоград“ 

• Районно полицейско управление  гр. Златоград, 

• Образцово народно читалище „Просвета-1908“- 

Златоград 

• Районна служба „Пожарна безопасност на 

населението“ 

• Училищно настоятелство 

• Експресбанк 

 

 

 

 



     Посещение на  

Етнографски 

Ареален Комплекс-

Златоград във 

връзка с 

предстоящите 

Дельови празници 

в града. Разходката 

в музея на Дельо 

войвода беше 

интересна и 

приятна, 

благодарение на г-

жа Галина 

Балджиева- 

родител на 

второкласник. 



 Занятие проведено в библиотеката при ОНЧ „Просвета-1908“- 

Златоград с гост-лектори г-жа Й. Вълчева-зам. директор на 

регионална библиотека „Н. Вранчев“- гр. Смолян и г-жа Г. Жукова- 

представител на регионалната библиотека. Проявата е във връзка с 

Европейската седмица на програмирането- 06.10-21.10. 2018 г. 

Роботчето Финч подпомага малките ученици при усвояването на 

елементарни умения за програмиране и е дарение на регионалната 

библиотека от Фондация „Глобални библиотеки“ 



     Час по български език и 
литература   проведен в 
библиотеката на ОНЧ 
"Просвета - 1908". 
Шестокласниците си 
припомниха 
"Представлението" чрез 
откъси от филма "Под игото", 
а г-жа Зорка Хаджиева разказа 
любопитни факти от историята 
на театралната трупа към 
читалището в гр. Златоград. 

Оказва се, че към 
средата на миналия 
век тук също се е 
поставяла 
небезисвестната пиеса 
"Многострадална 
Геновева", обект на 
Вазовия откъс от" Под 
игото". 



 Национална седмица на 

четенето 

“Четенето е забавно“ в 

партньорство с родителите на 

учениците  от вторите класове. 

Отворени врати за сътрудничество- четене на 
текстове за пролетта   в 6 а, б ГЦДО - 
учениците имаха интересен и уважаван гост- 
г- жа Елена Симеонова- дългогодишен учител 
и виден културен общественик в Златоград.  



   Участие в образователна кампания „Шарена есен” 1-4 

ГЦОУД и „Цветна пролет“ – 5-6 ГЦОУД, която се провежда 

от Южноцентрално държавно предприятие- Смолян. 

Горските служители Божана Николова, Стела Чаушева, 

Илияна Гюнелиева и Емил Шевров, чрез интерактивни и 

забавни занимания, базирани на методите на горската 

педагогика, демонстрират екологичните, социалните и 

икономическите ползи от гората. 



 Коледен благотворителен базар 2018 

Вярваме в доброто и правим добро, за да 

променим света! 

Благотворителни 

дейности на 

училището 

съвместно с 

Училищното 

настоятелство  



„Добротата на Коледа”- училищен 

спектакъл 

 В спектакъла участват 

ученици и родители, което 

повишава сътрудничеството 

между училище и родители. 



 Да растем здрави 

и силни. 

 "Да растем здрави и силни" - лектор по темата   г- жа 

Топалова, медицинската сестра в училище. 



 Час по предприемачество,  част 

от дейностите за кариерно 

ориентиране на подрастващите. 

Гостът г-жа Светлана 

Джамбазова разказа на 

третокласниците за трудната  

професия  предприемач- 

мениджър 

"Кариерно ориентиране. Професията 

на моите родители". Г-жа Дюлгерова 

– родител на ученик от 5 ГЦОУД беше 

подготвила презентация за различни 

видове професии и по- конкретно 

разказа за плюсовете и минусите на 

своята професия.   



„Кариерно ориентиране-професията 

лесничей. Посещение на горско 

стопанство . Засаждане на дръвче на 

територията на РСПБЗН-Златоград. 

Демонстрация на действия при горски 

пожар.” 



Благодарим от сърце за незаменимата 

помощ при реализирането на урока 

«Кариерно ориентиране». 

Професията на моите родители. Как 

се създава собствен бизнес? Лесно ли 

е да си диджей?«.  

Благодарим на: сем.Анита и 

Севдалин Кехайови ,сем. Венета и 

Антон Ясенови и сем. Елина и 

Красимир Караджови  



Служителят от РУ – гр. Златоград, 

Звезделин Караасенов запозна 

учениците с важността на 

безопасната учебна среда и 

необходимостта от спазване на 

добри взаимоотношения в 

училище и извън него.  

 

На 20.03.2019г. учениците от 2Г 

клас се включиха в глобалната 

инициатива на Уницеф и Юнеско 

„Най-големият урок в света”. 

Родителката Яна Филипова 

направи презентация пред 

учениците  



Учениците от трети клас се включиха в инициативата на УНИЦЕФ „Най-

големият урок в света“. Под ръководството на родителя Емилия Драганова 3а 

клас проведоха урок на тема „Намаляване на неравенствата „ 

Предстои провеждане на 

занимание в 3в клас на тема 

„Добро здраве. Здравословно 

начало“ под ръководството на 

родителя Илияна Гюнелиева. 



На 09.04.2019 г. учениците  засадиха 

дръвчета в двора на училището и 

така отбелязаха Седмицата на гората. 

Дейността се проведе в партньорство 

със служители на ТП „Държавно 

горско стопанство Златоград“: 

Божана Върбанова и Феликс Башев и 

Станимир Симеонов, представител 

на Регионална дирекция по горите - 

гр. Смолян. 



Екип от родители на 

първокласниците- 

Подготовка за празник на буквите 



  

 "Опасностите в съвременния 

свят. Поведение при 

терористични заплахи и 

кибертормоз." 

Водещ на занятието беше 

инспектор Асмина Топова- 

ДПС към РУ на МВР- гр. 

Златоград.  



Урок по родолюбие 

Водещи на събитието  са Стойчо Викторов 
Бозуков и Иван Белчев – представители 
на Фондация Въздигане - Варна. 

https://www.facebook.com/stoycho.bozukov?__tn__=KH-R&eid=ARDRtiZPd90n0z4uFZs1dnzi9d45Jnpfu_ujn5IpffCo7Zvj8YBMB5UFtf0kdU_x0IhRREZAH7EoAUJU&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB_aF-T1R2sEepSOjmg747pW20QqpMmXDDrHYhUT95a-_WxMPZ2USt8rgQu-kVL80ixix07f5Ezw-O1bOCQTDmYLkdXkgNR9UEJOGgHyLzi1be97IVFMkh7x5bad663TCWkNqsgRGMaSjogRXUBk6JNkYG7vU_4yygV61Yvi0_Hx8rDuzy9rlT9ljCGOn32Xt3HNGPOq2Gm7prDgPNRhBX7sqdaKLM84FuK32qdwNzn-k5h6SOVqiUKN_rA_5lvT6g4IoQos5E3oxnNHxdYxdQ0tdhb7ma0Q304h1oHFrYVwSGnzkGloc6MJS2UCsKYCq-E1C40mfcCIkdZr_01LZQZNy-jJcbyBOTaq-SuTZZCTJV9D7Be9M-inujiDjAscNqsTqNT0kLxlOOXSITUbqgyVL3D5gKLuHNmEupOV5ttrGlCwvIi1KMjhbc-gVofTN5BqizRWuYtpvlujnF9xURwn9hXwUsE-3yTR67M9cbAyzWw9cU9RVcJtg
https://www.facebook.com/stoycho.bozukov?__tn__=KH-R&eid=ARDRtiZPd90n0z4uFZs1dnzi9d45Jnpfu_ujn5IpffCo7Zvj8YBMB5UFtf0kdU_x0IhRREZAH7EoAUJU&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB_aF-T1R2sEepSOjmg747pW20QqpMmXDDrHYhUT95a-_WxMPZ2USt8rgQu-kVL80ixix07f5Ezw-O1bOCQTDmYLkdXkgNR9UEJOGgHyLzi1be97IVFMkh7x5bad663TCWkNqsgRGMaSjogRXUBk6JNkYG7vU_4yygV61Yvi0_Hx8rDuzy9rlT9ljCGOn32Xt3HNGPOq2Gm7prDgPNRhBX7sqdaKLM84FuK32qdwNzn-k5h6SOVqiUKN_rA_5lvT6g4IoQos5E3oxnNHxdYxdQ0tdhb7ma0Q304h1oHFrYVwSGnzkGloc6MJS2UCsKYCq-E1C40mfcCIkdZr_01LZQZNy-jJcbyBOTaq-SuTZZCTJV9D7Be9M-inujiDjAscNqsTqNT0kLxlOOXSITUbqgyVL3D5gKLuHNmEupOV5ttrGlCwvIi1KMjhbc-gVofTN5BqizRWuYtpvlujnF9xURwn9hXwUsE-3yTR67M9cbAyzWw9cU9RVcJtg
https://www.facebook.com/belvhev?__tn__=KH-R&eid=ARD9_qPQ1eJl0RcMM9O3k3f6zHZYLx-BCdCWLStO8WHtaJKsuhGR8MIaZOsENllsWw-JOBXIqKkc0OEr&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB_aF-T1R2sEepSOjmg747pW20QqpMmXDDrHYhUT95a-_WxMPZ2USt8rgQu-kVL80ixix07f5Ezw-O1bOCQTDmYLkdXkgNR9UEJOGgHyLzi1be97IVFMkh7x5bad663TCWkNqsgRGMaSjogRXUBk6JNkYG7vU_4yygV61Yvi0_Hx8rDuzy9rlT9ljCGOn32Xt3HNGPOq2Gm7prDgPNRhBX7sqdaKLM84FuK32qdwNzn-k5h6SOVqiUKN_rA_5lvT6g4IoQos5E3oxnNHxdYxdQ0tdhb7ma0Q304h1oHFrYVwSGnzkGloc6MJS2UCsKYCq-E1C40mfcCIkdZr_01LZQZNy-jJcbyBOTaq-SuTZZCTJV9D7Be9M-inujiDjAscNqsTqNT0kLxlOOXSITUbqgyVL3D5gKLuHNmEupOV5ttrGlCwvIi1KMjhbc-gVofTN5BqizRWuYtpvlujnF9xURwn9hXwUsE-3yTR67M9cbAyzWw9cU9RVcJtg
https://www.facebook.com/vazdigane/?__tn__=KH-R&eid=ARDfragibaPQqfvx_ehMKR-p60fBXFoXq-6Oe0kZ8rET4GuWuS--yX8oCRZG-fVOpsNHeQZjdJMcDAEx&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB_aF-T1R2sEepSOjmg747pW20QqpMmXDDrHYhUT95a-_WxMPZ2USt8rgQu-kVL80ixix07f5Ezw-O1bOCQTDmYLkdXkgNR9UEJOGgHyLzi1be97IVFMkh7x5bad663TCWkNqsgRGMaSjogRXUBk6JNkYG7vU_4yygV61Yvi0_Hx8rDuzy9rlT9ljCGOn32Xt3HNGPOq2Gm7prDgPNRhBX7sqdaKLM84FuK32qdwNzn-k5h6SOVqiUKN_rA_5lvT6g4IoQos5E3oxnNHxdYxdQ0tdhb7ma0Q304h1oHFrYVwSGnzkGloc6MJS2UCsKYCq-E1C40mfcCIkdZr_01LZQZNy-jJcbyBOTaq-SuTZZCTJV9D7Be9M-inujiDjAscNqsTqNT0kLxlOOXSITUbqgyVL3D5gKLuHNmEupOV5ttrGlCwvIi1KMjhbc-gVofTN5BqizRWuYtpvlujnF9xURwn9hXwUsE-3yTR67M9cbAyzWw9cU9RVcJtg


   
 
 

Световна  седмица на парите 

2 ГЦОУД гледаха и обсъждаха 

презентация, подготвена от родителя 

Румяна Вунцова на тема "Управление 

на парите". 

4 ГЦОУД организираха състезание 

"Монополи" между групите. 



Благодарим на служителите от ЕКСПРЕСБАНК за интересното занятие и 
новото партньорство! 

  Световна  седмица на парите 
           

         Посещение на ЕКСПРЕСБАНК-Златоград. Служителите г-н Румен Белев- 

отговорник-офис, г-жа Елена Павлова- мениджър- връзки с индивидуални клиенти и 
г-жа Анелия Молова- специалист обслужване на клиенти направиха вълнуваща 
разходка за малките гости из света на парите. 
          Третокласниците разгледаха офиса, наблюдаваха и чуха шума от машините за 
броене на пари, а след това получиха отговори на свои детски въпроси за работата в 
банкова институция. Научиха, че работата тук налага отговорно поведение, екипност 
и умение да се пази банкова тайна. 



     Отворени врати за 

сътрудничество- четене на 

произведения за пролетта. 

Водещи на занятието в 

трети клас  бяха г- жа 

Роза Алчева и г- жа 

Боряна Върбанова- 

Радева- представители на 

ЦОП- Златоград. 



Учениците от ОУ "Васил 
Левски"- гр. Златоград бяха 
партньори и участници в 
пролетния празник, организиран 
от ЦПЛР-Златоград. 



Творческите занимания на тема "Пролет" 

в 3 клас в партньорство с родител г- жа 

Светла Дончева допълниха красивата 

атмосфера в училище. 



Занятие под ръководството 
на родителя 
Албена Хаджиева 
втори клас 



"Училището в музея и музея в училището".  

Шестокласниците и 

седмокласниците чрез иновативно 

провеждане на учебни часове по 

Български език и литература и 

История и цивилизации с учители 

Н. Пашова, Р. Пелтекова и Е. 

Кормова имаха неповторими 

преживявания в два от музеите на 

Златоград. 

Музеите стават класни стаи – С  

участието на учениците от 1 те 

класове. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1262164540601223&type=3&__xts__[0]=68.ARBw-gmkwPg6mkGRvguwQgfoV6QX8KN4MZovyEULaUjb2iTlrxIecgSSC1HTyBn4p1-v400zNBZMMua5HjTbCA1_kdVQrB2BDyq--x1ipTN5rXwq1WFw5FzYMt9GjuQXYI1xtJhyk-FO-wN7JMcOjcDkZP9WpvKzm8ois5FBdAzSRoxiHGZazUD9bHxALfYpYj3tOPpet85BDcaUNrS21y9oVwMJW4lvRqqMNoURfbGGxq1KZ81WyavPBUE2GrSWVeEZVR-xJs7gtScFvjx632xKH1Tg4EfHc06gSjwQDhR8_zUXva-Z0LrA3D9NNAaWVdNgOs9uX0ZNl5xmyiNZOP9HAmakTgrqZXKrzdG13o2v--B9NyWpecZwZRtDo2h8Hq2UtWfOtv-E9BfgqCAbHHzmdm3p5zmk9Lx3xnDeuutjOCNsiVUmfvZV40PYpVBL_ZOnCkISdenOOMuTdUOw&__tn__=-UC-R


      Числата на Фибоначи.Умножение по 

японски - занимание на клуб "Виртуално 

пътешествие в математиката", проведено 

под ръководство на родител. Г-жа 

Милена Меричева запозна учениците с 

числовия ред на Фибоначи. 

Третокласниците показаха умения за 

чертане, като начертаха спиралата на 

Фибоначи.   Усвоиха интересен начин за 

умножение по японски. 

Проведе се поредното занимание 

на клуб "Забавна математика" на 

тема "Оригами". Благодарим на 

г-жа Годумова за партньорството 

от сърце. С изработените 

фигурки от хартия те 

реализираха на практика своите 

умения за работата с 

инструменти , за прецизност, 

сръчност и търпение.  



Учениците от клуб "Музикална 

география" проведоха виртуално 

пътешествие в Гърция.  Под звуците на 

гръцка музика, те се насладиха на 

красотите на островите-Крит, Закинтос и 

Санторини. Ученичките Цветелина 

Чомезова и Стефания Башева изпълниха 

гръцка песен, а под ръководството на г-

жа Дафинка Хасапчиева-родител на 

Христомира Хасапчиева, разучиха 

спецификата на гръцкото сиртаки. 

В клуб "Пиша вярно и красиво "е 

забавно! Под ръководството на г-жа 

Розалия Чипчиева и със специалното 

участие на родителката Магдалена 

Налбантова бе представена темата 

"Изкуството да пишем бавно и красиво". 

Г-жа Налбантова много увлекателно и по 

интересен начин представи пред децата 

своето хоби за красиво писане 



„Книжка моя любима” е първият час, който се проведе под ръководството на 

родителя Даниела Гочева. Инициативата е част от графика с дейности на 

клуб „Вълшебствата на книжката”. 

Четене с игра е най-забавният и интересен начин за повишаване развитието 

и грамотността, усъвършенстване на четивната техника и изграждане на 

умения за сценично поведение.  

Първокласниците доказаха, че работата в екип с родителите развива 

творческите им умения и засилва обичта към четенето. 



  Реализираните дейности за сътрудничество  с 

партньори, институции и родители повишават 

доверието на обществеността към училището,  

допринасят за личностното развитие и придобиване на 

увереност у учениците, което води до повишаване 

качеството на образователния процес. Тези дейности 

мотивират учителите, за креативно мислене чрез 

партньорства и споделен педагогически опит. Те 

спомагат за социалното утвърждаване на училището. 

Сътрудничеството е пример за учениците на 

гражданска загриженост и активно участие в 

изграждането на училището като по-добро място за  

живот и образование.   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложения за решения : 
 

1. Да продължи работата  по дейностите за сътрудничество  

с партньори,  институции и родители, които  да бъдат 

използвани като добра практика  на ОУ „Васил Левски“. 

2. Всеки ръководител, който ще реализира дейности в 

партньорство е длъжен да отбележи предварително темата 

в годишното си разпределение, представи снимков 

материал, информация за мероприятието и ниво на 

постигнати резултати съгласно ключовите 

компетентности. 

3. При провеждане на съвместна дейност с институция, 

родител или друг партньор, да се проведе предварителна 

среща, на която да се уговорят час, място, времетраене и 

подробности по провеждане на инициативата.      

                                                                                       



Благодарим 

 за 

вниманието! 

 
Изготвили: 

Анелия Конжилова 

Детелина Кафеджиева 


