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ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА И ГРУПИ КЛЮЧОВИ    

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ЗПУО и ДОС: 

№ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1  Компетентности в областта на българския език           

2  Умения за общуване на чужди езици                            

3  Математическа компетентност и основни компетентности в 

областта на природните науки и на технологиите                                                                  

4  Дигитална компетентност                                             

5  Умения за учене                                                             

6  Социални и граждански компетентности                   

7  Инициативност и предприемчивост                            

8  Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество                                                                

9  Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен 

начин на живот и спорт                           



№ Период 

/срок/ 

Проект,  

Тема 

Ръководител/и, участници Вид на проекта 

1. IX- V 

 

„Малки уроци по толерантност “ Учители  2, 3 И 4 ГЦДО  ЗИ 

 

2. IX –IV   

 

„Грижа се за растенията- те са нашето здраве “ Учители  1,2, 3, 4, 5 и 6  ГЦДО  

 

ООФА и ЗИ 

3. XI-IV Spelling Bee- национално състезание по правопис на 

английски език  

А.Мостабашова ИКД 

4. X-VI Клуб „Млади възрожденци- потомците на Левски“ А.Мостабашова ИКД 

5. I-V “Моята стая- моята мечта” А. Ушева УП 

6. X-IV „Не ме е срам да чистя, срам ме е да хвърлям!“ М. Дюлгерова, Р. Шъкова ИКД 

7. I-II 

 

„Ден на любовта и прошката-14 февруари“ Ю.Кюртева-Христова  ИКД 

 

8.  X-IV 

 

“Аз съм грамотен ученик” Ф. Талева, И. Първанова ИКД 

9. IV Книжен базар Ю.Кюртева-Христова, 

Б.  Топалова, М.Мангарудова 

ИКТ 

10.  X-XI „Духовните послания на будителите през вековете “ С. Букова, М. Мангарудова, Д. 

Кафеджиева 

ИКД 

11. IV-V 

 

 

„Нашата България- Природата на България “ В. Калева УП 

12. II- IV „В приказния свят на царство Гъби “ В. Йорданова ИКД 

13. XII- II  “Развитие на представите за Вселената” В. Йорданова УП 

14. IX- VI Сравнителен анализ на успеха-ВН,срочен и годишен 

успех.Доклад-МОН 

Е.Чепинска 

С.Кильова 

ИКД 

15. II- III „Рожден ден на числото Пи “ Е.Чепинска,Ал. Ушева 

  

ИКД 



16. X- III   

 

Участие в конкурс на тема „Делото на Борис Дрангов 

– памет и завет” 

 

Р. В. Пелтекова, Ел. Чепинска 

 

ИКД 

 

17. Учебна 

2018-2019  

„Празник на партньорството с родители, 

общественици и институции “ 

 

Н. Пашова, В. Йорданова, С. Кильова- 

Кирчева, Р. Чипчиева, Е. Мъхова, З. 

Хаджийска, Е. Хаджиева, Ц. Нанова, Б. 

Топалова 

ЗИ, УП 

18. X-XI „В света на геометричните фигури и тела “ Е.Чепинска,А. Ушева 

  

 

УП 

19. XI-V „Красота и непреходност на Родопите и Златоград в 

празник и делник“ 

А.Конжилова ЗИ 

20. XI-V 

 

“ Средновековна България- владетели на първо и 

второ българско царство“ 

Е. Кормова УП 

21. XII-II Патронен празник “Епопея на незабравените” Н. Пашова, Е. Мъхова, Р. В.  Пелтекова, М. 

Симеонова, Е. Чепинска, И. Първанова, А. 

Мостабашова, Ф. Талева, В. Калева,  

ИКД, ЗИ 

22. XI-IV „Национална седмица на четенето- повишаване  

информираността на родителите за най- често 

срещаните грешки в четенето и писането в НУВ” 

“Апликации с природни материали”, “Природен 

календар” 

Е. Бошнакова, Б. Христова-Ломска, Д. 

Йорданова 

УП 

23. X “ В света на сбъднатите мечти“ Е.Дерменджиева, Л.Вълчева, З.Шъкова, 

Бояна Кьорова, В. Бошнакова 

 

ИКД, ЗИ 

24. XI „Старите дискове- вдъхнете им живот” Е. Чепинска, А. Ушева ИКД 

 

25. XI-V Превенция на агресията и шума в училище Ю. Кюртева- Христова,  В. Йорданова ИКД 

 

26. Учебна 2018- 

2019  

 

Работилница-„Да сътворим красота в партньорство и 

от сърце“ 

Е.Кормова УП 

27. X- VI Проекти към учебния материал за 5, 6 и 7 клас Ал. Мостабашова УП 



28. XII „Добротата на Коледа“-коледни традиции и 

обичаи в България и по света и Коледен базар 

В. Калева, Е. Кормова, М. Калайджиева, Л. 

Топчиева, М. Дюлгерова 

УП по годишния план  

29. X-XI 

 

“Ръкописът е памет”- създаване на ръкописна книга Н. Пашова, Л. Вълчева, И. Беширова УП 

30. XI- XII „Училище за по- здрави деца “ Учители 1,2, 3, 4,  ГЦДО ЗИ 

31. XII 

 

„Добротата на Коледа- Подари усмивка-моето 

добро дело“ 

Е.Кормова ИКД 

32. XI- II 

 

“Творческа работилница-Нашата планета Земя” 

 

В. Калева 

 

УП 

33. IX-V 

 

„Английски език- нов и забавен“ Й.Романова 

 

УП 

34. XI-VI 

 

„Посланици на здравето“- здравно и екологично 

образование 

В.Йорданова 

 

УП 

35. II- III 

 

“Баба Марта и Пролетта” 

 

Е. Хаджиева, Р. Шъкова ,Ц. Нанова 

 

ЗИ 

36. I- III 

 

Фолклорен празничен календар 

 

М. Симеонова 

 

УП 

 

37. III-IV  

 

Визуални проекти чрез интегриране на образи и 

текст/художествено оформление на корица на 

книга с текст/ 

М. Симеонова 

 

УП 

 

38. II-IV 

 

Проект на дипляна, с която да се рекламира 

морски или зимен курорт 

 

М. Симеонова 

 

УП 

39. IV 

 

„Вече сме грамотни“ 

 

Е. Демерджиева, Л. Вълчева, З. Шъкова, Б. 

Кьорова, В. Бошнакова 

 

ИКД, ЗИ 

 

40. IX- VI 

 

„Участвай и променяй“-ученически 

вестник,фейсбук стена 

 

Е.Чепинска, Р.Пелтекова, М.Дюлгерова 

Б.Ломска, Р.Д.Пелтекова 

 

ИКД 

41. X-IV 

 

Чета,вълнувам се,обичам С.Букова,Д. Кафеджиева,М.Мангарудова ИД 

42. III Пролетно вдъхновение Ю. Хриснова, Д. Йорданова, Е. Бошнакова, 

Б. Ломска 

УП 



Вътрешноучилищен проект на тема: “Грижа се за растенията - те са нашето здраве” 

Период -септември 2018- април 2019 г.   

Ръководители- учители 1, 2, 3, 4, 5, 6 ГЦОУД, участници - учители и ученици в ГЦОУД  

Вид на проекта- ООФА и занимания по интереси 

Компетентности- компетентности в областта на българския език; умения за подкрепа на устойчивото развитие и 

за здравословен начин на живот; компетентности в областта на природните науки; социални и граждански 

компетентности. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Изградени са навици и е развито чувство за 

отговорност относно  опазване на растенията в 

училище и извън него; 

• Подобрено и облагородено е зеленото 

пространство в и около училището; 

• Обогатени са знанията за растенията и дърветата 

като  “белите дробове” на нашата планета; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: “Малки уроци по толерантност”   

Период октомври  2018 - май 2019 г.  

Ръководител- учители 2, 3 и 4 ГЦОУД и БЧК, участници- ученици 2, 3 и 4 ГЦОУД  

Вид на проекта- занимания по интереси 

Компетентности- компетентности в областта на българския език; социални и граждански компетентности; 

културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Повишена е чувствителността към проявите на 

нетолерантно отношение към другите; 

• Променена е нагласата и стереотипите към 

представители на различни малцинства; 

• Обогатени са уменията на учениците за справяне 

в конфликтни ситуации; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: «Ден на любовта и прошката- 14 февруари»;  

Период- януари- февруари 2019 г.  

Ръководител- Ю. Кюртева- Христова, участници- УУС и ученици от 1- 7 клас  

Вид на проекта- извънкласна дейност 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; дигитална компетентност; умения за учене; 

културна осъзнатост и творчески  изяви.   



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Подобрен училищен климат, като превенция на 

агресивно поведение и тормоз;  

• Подобрена комуникация между членовете на 

училищната общност, основана на изконна 

човешка ценност; 

•  Утвърдено ученическо самоуправление; 

• Мотивирани ученици за почитане на човешките 

ценности; 

• Осъзната роля за силата на позитивните емоции; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: «Не ме е срам да чистя, срам ме е да хвърлям»;  

Период –октомври 2018- април 2019 г.  

Ръководители-М. Дюлгерова, Р. Шъкова, участници- учениците от 1- 7 ГЦОУД 

Вид на проекта- ООФА и занимания по интереси 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; социална компетентност; културна 

компетентност.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Придобиване на навици за опазване чистотата на 

училището и училищния двор ; 

•  Положително отношение към растенията в 

училище и училищния двор ; 

• Изградени навици за грижата към растенията и 

дърветата, както и поддържане на околната среда 

чиста и приятна за отдих ; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 

 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: «Аз съм грамотен ученик »  

Период –октомври 2018- април 2019 г. 

Ръководител- И. Първанова, Ф. Талева, участници-родители, ученици от 4 клас  

Вид на проекта- извънкласна дейност 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; умения за учене; културна осъзнатост 

и творчески  изяви.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Повишена грамотност на учениците; 

• Създадена положителна нагласа към книгите 

и четенето; 

• Подобрена екипна работа, водеща до 

намаляване на агресията; 

• Постигната добра екипност с родителската 

общност; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: «В приказния свят на царство Гъби»  

Период –февруари 2019- април 2019 г. 

Ръководител- В. Йорданова, участници- родители, ученици от 7 клас  

Вид на проекта -учебен проект по учебна програма по биология и ЗО-ИУЧ-7 кл 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; културна компетентност и умения за 

изразяване чрез творчество; компетентности в областта на природните науки.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Провокиран е интереса и любопитството на учениците при 
усвояване на учебното съдържание по биология и здравно 
образование; 

• Подобрени са: уменията за работа в екип и в малка група; 
социализирането на учениците в класната общност и 
извън нея; 

• Подобрено е сътрудничеството учител- ученик- родител; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема:  – «National park» 

Период –октомври 2018- юни 2019 г.  

Ръководител- Албена Мостабашова, участници- родители, ученици 6 клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма по английски език ЗУЧ-6 клас 

Компетентности- умения за общуване на чужди езици;  културна компетентност и умения за изразяване чрез 

творчество; умения за четене с разбиране. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Повишен интерес  на учениците към английския 

език; 

• Подобрена екипна работа, водеща до намаляване 

на агресията; 

• Постигната добра екипност с родителската 

общност; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема:  –“My ideal room “ 

Период –октомври 2018- юни 2019 г.  

Ръководител- Албена Мостабашова, участници- родители, ученици 5 клас  

Вид на проекта-учебен проект по учебна програма по английски език ЗУЧ-5 клас 

Компетентности- умения за общуване на чужди езици;  културна компетентност и умения за изразяване 

чрез творчество; умения за четене с разбиране. 

 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Повишен интерес  на учениците към английския 

език; 

• Подобрена екипна работа, водеща до намаляване 

на агресията; 

• Постигната добра екипност с родителската 

общност; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Добротата на  Коледа. Коледни традиции и обичаи в България и по света 

и Коледен базар“ 

Период –декември 2018 г.  

Ръководител- Н. Пашова , В. Калева, Е. Кормова, М. Калайджиева, Л. Топчиева, М. Дюлгерова, участници- родители 

и ученици от 1 до 7 клас  

Вид на проекта- учебен проект по годишния план на училището 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; културна компетентност и умения за изразяване 

чрез творчество; социални и граждански компетентности; инициативност и предприемчивост. 



Коледен базар 

 

 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

•  Подобрена е способността за работа в екип и уменията за комуникация и 

работа с родители в името на създаването на съвременна образователна 

среда;  

•  Чрез представяне на позитивните  ценности е обогатено развитието на 

творческо мислене у учениците; 

• Учениците по-добре разбират и осъзнават необходимостта от свобода на 

духа; осъзнават силата на добротата като социално взаимодействие  

•  Осъзнават културната принадлежност на България към променящия се свят;  

• Подобрени са уменията за общуване чрез позитивен диалог и толерантност 

към другостта; 

• Постигнатите резултати са на много добро ниво ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: “Развитие на представите за Вселената“  

Период- декември 2018- февруари 2019 г.  

Ръководител- Виолета Йорданова, участници- ученици от V клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма по човекът и природата-ЗУЧ-5кл 

Компетентности- компетентносит в областта на българския език ; компетентности в областта на природните 

науки; културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Подобрено е сътрудничеството учител- ученик- 

родител;  

• Провокирани са  любопитството и интереса на 

учениците при усвояване на учебното съдържание 

по природните науки; 

• Усъвършенствани са уменията за екипна работа; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Творческа работилница-нашата планета Земя“ 

Период –ноември 2018- февруари 2019г.  

Ръководител- В. Калева, участници- родители, ученици от 5 клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма по география и икономика ЗУЧ-5кл. 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; основни компетентности в областта на 

природните науки; дигитална  компетентност; културна компетентност и умения за изразяване чрез 

творчество. 

  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Формирани са умения за четене  и анализ на географска 

информация и прилагане на усвоените знания в 

изработването на табло, презентация и макет по 

предварително зададена задача; 

• Усъвършенствани са уменията за избор на стратегия за 

работа, вземане на решение и планиране на дейност; 

• Усъвършенствани са личностни качества като трудолюбие, 

взаимопомощ, доброта, толерантност; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Превенция на агресията и шума в училище“ 

Период –ноември 2018–май 2019г.  

Ръководители- Ю.Кюртева-  Христова, В. Йорданова, участници- ученици 1- 7 класове  

Вид на проекта- извънкласна дейност 

Компетентности- компетентности в областта на българския език; умения за подкрепа на устойчивото 

развитие  и за здравословен и екологичен начин на живот.  

 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Осъзната е връзката шум- агресия; 

• Създадени са представи за професиите, 

изискващи устойчивост на повишен шумов фон; 

• Формирано е екологично съзнание у учениците за 

активно участие в намаляване шумовото 

замърсяване в училище;  

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: «Старите дискове- вдъхнете им живот» 

Период- ноември  2018 г.  

Ръководител- Е. Чепинска, А. Ушева, участници- ученици от 5 клас  

Вид на проекта- извънкласна дейност 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; дигитална компетентност, 

математическа компетентност, социална и личностна компетентност; инициативност и предприемчивост.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Изградена е мисловна нагласа у учениците и 

набор от умения, които им дават увереност да 

търсят и намират възможности за креативно 

решаване на проблем; 

• Подобрени са уменията за екипна работа; 

•  Постигнатите резултати са на добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: ученически спектакъл: „Епопея на НЕзабравените“ 

Ръководители- Н. Пашова, Р. В. Пелтекова, Е. Мъхова, М. Симеонова, Е. Чепинска, А. Мостабашова, Ф. Талева, В. 

Калева, И. Първанова, участници- ученици 1- 7 класове   

Период- декември 2018- февруари 2019 г.  

Вид на проекта- извънкласни дейности, занимания по интереси 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; умения за учене, социални и граждански 

компетентности, културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; дигитални компетентности. 



„Епопея на НЕзабравените“ 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Обогатена е езиковата култура  и е повишен 

интереса към различните изкуства; 

• Обогатена е представата за национална 

принадлежност и чувство на гордост; 

• Издигнат е престижа на училището и е 

популяризирана дейността му; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 

 



 

 

Вътрешноучилищен проект на тема: : „Добротата на Коледа- подари усмивка“-благотворителна инициатива за 

детско отделение на МБАЛ-Златоград  

Период- декември 2018 г.  

Ръководител- Емилия Кормова, участници –родители, ученици от 5 клас  

Вид на проекта- извънкласни дейности 

Компетентности- компетентносит в областта на българския език ; социални и граждански компетентности; 

инициативност и предприемчивост. 

 

 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Обогатени са представите на учениците и уменията им за 

проява на съпричастност към проблемите, болката и 

несгодите  на другите; 

• Изградена е положителна промяна в личността на  

учениците чрез създаване на позитивна среда и участие в 

благотворителни дейности; 

• Подобрени са уменията за общуване чрез позитивен 

диалог, усмивка, топла прегръдка и толерантност към 

болните; 

• Подобрена е партньорската работа с родителите; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 



 

Вътрешноучилищен проект на тема: „Посланици на здравето“ 

Период- ноември 2018- юни 2019 г.  

Ръководител- Виолета Йорданова, участници- ученици от 7 клас  

Вид на проекта- извънкласна дейност  

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; умения за подкрепа на устойчивото развитие и за 

здравословен начин на живот; компетентности в областта на природните науки.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Повишено е качеството на образование чрез изграждане на 

чувство на любов към природата; 

• Обогатени са познавателните интереси на учениците; 

• Удовлетворени са потребностите им от екологични и 

здравни знания; 

• Осъзната е необходимостта от превенция на заболявания, 

причинени от различни организми; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: »Училище за по- здрави деца» 

Период- ноември – декември 2018 г.   

Ръководители- учители 1, 2, 3, 4 ГЦОУД, НЕСТЛЕ- България, участници- ученици 1, 2, 3, 4 ГЦОУД 

Вид на проекта- занимания по интереси 

Компетентности- компетентности в областта на българския език; умения за подкрепа на устойчивото 

развитие и за здравословен начин на живот; компетентности в областта на природните науки; културна 

осъзнатост и творчески изяви.  

 



«Училище за по- здрави деца» 

 

 
 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Повишена е грамотността на учениците по отношение на 

вредни и полезни храни; 

• Създадена  е положителна нагласа и желание за спазване 

на прости здравословни навици, водещи до повишаване 

качеството на живот; 

• Подобрена е екипната работа, водеща до редуциране на 

агресивните прояви; 

• Създадена е много добра екипност с родителската 

общност; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 

 

 

 



     

Вътрешноучилищен проект на тема: Клуб „Млади възрожденци- потомците на Левски“ 

Период- октомври 2018 г.- юни 2019 г.  

Ръководител- Албена Мостабашова, участници- ученици от 5, 6 и 7 класове  

Вид на проекта- извънкласни дейности  

Компетентности- компетентности в областта на българския език; социални и граждански компетентности; 

инициативност и предприемчивост. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Обогатено е чувството на национална гордост и 

принадлежност към славно историческо минало;  

• Подобрени са уменията за работа в екип по 

апостолски с родителската общност; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 
 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: «Празник на партньорството с родители, общественици, 

институции». 

Период- учебна 2018- 2019 г.  

Ръководители -  Н.Пашова, В. Йорданова, С. Кильова-Кирчева, Р. Чипчиева, Е. Мъхова, З. Хаджийска, Е. 

Хаджиева, Ц. Нанова, Б. Топалова, партньори-  родители, общественици, всички обществени институции в 

града, участници – ученици от 2 клас  

Вид на проекта - извънкласни дейности , занятия по интереси  

Компетентности - компетентности в областта на българския език, социални и граждански компетентности; 

културна осъзнатост и творчество. 

 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Затвърдени са уменията за общуване, представяне и 

обобщаване на идеи, формулиране на изводи и 

обобщения; 

• Обогатен е речника на учениците; 

• Подобрени са уменията на учениците за решаване на 

практически задачи и прилагане на усвоеното в нова 

ситуация; 

• Подобрени са уменията за работа в екип и стремеж към 

самоусъвършенстване; 

• Усвоени са начални икономически знания; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: «Информационно обобщаване и анализ на оценяването в училище, 

сравнителен анализ на успеха от входно, ниво, срочен и годишен успех по поралелки, класове.» 

Период- учебна 2018- 2019 г.  

Ръководител- Е. Чепинска, С. Кильова- Кирчева 

Вид на проекта- извънкласни дейности  

Компетентности- компетентности в областта на българския език, дигитална компетентност, математическа 

компетентност. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Повишено е качеството на образованието в ОУ 
„Васил Левски“;  

• Популяризиран е обликът на училището чрез 
реализиране на добри практики;  

• Постигнатите резултати са на много добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: «Рожден ден на числото Пи» 

Период-  февруари- март 2019 г.  

Ръководител- Е. Чепинска, А. Ушева, Р. Шъкова, участници- родители, ученици от 6 клас  

Вид на проекта- извънкласни дейности  

Компетентности- компетентности в областта на българския език; дигитална компетентност; математическа 

компетентност; социална и личностна компетентност.  
 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Изградени са умения за приложение на  формулите за 

намиране дължина на окръжност  и лице на кръг, лице на 

околна повърхнина, лице на повърхнина и обем на 

валчести тела; 

• Формирани са умения за откриване на проблеми, за избор 

на стратегия за работа, взимане на решения, за планиране 

на дейността; 

• Постигната е удовлетвореност от страна на учениците; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема:  «В света на геометричните фигури и тела» 

Период-  октомври-ноември  2018 г.  

Ръководител- Е. Чепинска, А. Ушева, участници- родители, ученици от 6 клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма по математика ЗУЧ -6кл. 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; дигитална компетентност, математическа 

компетентност, социална и личностна компетентност. 

 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Подобрени са уменията на учениците за разпознаване, изчертаване и 

моделиране на  геометрични фигури, развивки на геометрични тела; 

• Прилагат по-уверено формулите за намиране на обиколка и лице на 

геометричните фигури, лице на околна повърхнина, лице на 

повърхнина и обем на геометричните тела; 

• Формирани са умения за откриване на проблеми, за избор на 

стратегия за работа, взимане на решения, за планиране на дейността;  

• Учениците сами проявяват инициативност и творчество; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: “Пролетно вдъхновение“     

Период- м.март 2019 г.  

Ръководители – Ю. Христова, Д. Йорданова, Е. Бошнакова, Б. Христова-Ломска, участници- родители, ученици 

от ученическия училищен съвет и от приобщаващото образование; 

Вид на проекта- извънкласна дейност 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; дигитална компетентност; инициативност и 

предприемчивост; културна осъзнатост и творчески изяви. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Подобрен училищен климат, като превенция на 
училищния тормоз и насилие; 

• Формиран естетически усет за красотата на природата; 

• Подобрена комуникация и единство между членовете на 
училищната общност; 

• Мотивирани ученици за творчески процеси; 

• Утвърдено ученическо самоуправление; 

• Осъзната роля за естетическото въздействие на личното 
творчество; 

• Формирани толерантни отношения между учениците на 
обща и допълнителна подкрепа; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: Изработване на албум “Средновековна  България-владетели на първо и 

второ българско царство“     

Период-ноември 2018- май 2019 г.  

Ръководител – Емилия Кормова, участници- родители, ученици от 6 клас 

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма по история и цивилизация ЗУЧ-6 кл 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; умения за учене; социални и граждански 

компетентности; инициативност и предприемчивост. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

•Осъзната и  съхранена е българската идентичност; 

•Осъзната е икономическата и културна принадлежност на 
България към развиващия се свят;  

•Обогатени са знанията за българската средновековна 
история 

•Утвърдено е ученическото самоуправление; 

•Подобрено е партньорството с родителската общност; 

•Постигнатите резултати са на  добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: «Работилница- Да сътворим красота в партньорство и от сърце»   

Период-  учебна 2018/ 2019 г.  

Ръководител- Е. Кормова, участници- родители, ученици от 5, 6 и 7 клас 

Вид на проекта-учебен проект по учебна програма по технологии и предприемачество ЗУЧ-5клас 

Компетентности- социална и личностна компетентност; компетентности по български език; инициативност и 

предприемчивост. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Обогатени са уменията за екипна работа; 

• Подобрени са партньорските прояви с родители; 

• Учениците общуват чрез позитивен диалог и проявяват 

толерантност към другостта; 

• Обогатени са представите на учениците за 

предприемачество и технологично мислене; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 

 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Красота и непреходност на Родопите и Златоград в празник и делник“     

Период –ноември 2018- май 2019 г.  

Ръководител – Анелия Конжилова, участници- учениците от 5 клас 

Вид на проекта- занимания по интереси 

Компетентности- компетентност в областта на българския език ; културна компетентност и умения за изразяване 

чрез творчество.  

 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Придобити умения за изразяване чрез творчество; 

• Познават и се впечатляват от красотата на носията; 

• Разпознават по- добре особеностите на 
възрожденската архитектура, усещат 
орнаментиката  в родопските тъкани; 

• Обогатени познания за традиционните занаяти, 
обичаи и празници; 

•  Постигнатите резултати са на  добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: " Spelling bee" - национално състезание  по правопис на английски 

език  

Период- ноември 2018- април 2019 г.  

Ръководител- Албена Мостабашова, ученици от 5, 6 и 7 класове  

Вид на проекта- извънкласни дейности 

Компетентности- умения за общуване на чужди езици; умения за четене с разбиране; повишаване 

грамотността на учениците чрез включване в състезанието по правопис на английски език.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Подобрен е правописа на учениците по английски 
език; 

• Обогатен е речниковия запас от думи на 
английски език; 

• Повишена е грамотността и положителната 
нагласа към чуждия език; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Английски език - нов и забавен“        

Период-септември 2018- май 2019 г.  

Ръководител – Йорданка Романова, участници- ученици от 2, 3 и 4 класове  

Вид на проекта- учебен проект по  учебна програма по английски език  ЗУЧ-2кл. 

Компетентности- умения за общуване на чужди езици;  културна компетентност и умения за изразяване чрез 

творчество. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Обогатени са знанията по английски език; 

• Подобрена е екипната дейност и работа чрез позитивен 
диалог; 

• Подобрени са комуникативните, четивни и научно- 
познавателни умения на учениците; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Делото на Борис Дрангов- памет и завет “        

Период-октомври 2018- март  2019 г.  

Ръководители –Р. В. Пелтекова, Е. Чепинска, участници- ученици от 7 клас  

Вид на проекта- извънкласна дейност 

Компетентности- компетентност в областта на българския език ; културна компетентност и умения за 

изразяване чрез творчество; умения за общуване и позитивен диалог.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Постигнати са положителни промени в личността на 
учениците чрез иновативни подходи; 

• Развити са комуникативни, четивни, научно- познавателни 
умения у учениците; 

• Повишено е качеството на образователния процес чрез 
учене в сътрудничество; 

• Утвърден е облика на училището чрез участие в 
изследователска работа за историческата личност Борис 
Дрангов; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Ръкописът е памет-създаване на ръкописна книга “        

Период-октомври- ноември  2018 г.  

Ръководители – Н. Пашова, Л. Вълчева, И. Беширова, участници- ученици от 1- 7 клас, начални учители и 

учители по БЕЛ в 5- 7 клас;  

Вид на проекта- учебен проект по отделни стандарти от учебната програма по БЕЛ 

Компетентности-компетентности в областта на българския език ;  умения за учене; културна компетентност и 

умения за изразяване чрез творчество.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Повишени са интереса и уменията на учениците към 
краснописа и четливия ръкопис; 

• Издигнат е авторитета на училището и Общината; 

• Съхранена и утвърдена е българската идентичност у 
учениците и обществеността, свързана с ръкописната 
кирилица и българската класическа поезия; 

• Развити са творческите и естетическите потребности и 
умения на учениците, на учителите и на родителите; 

• Постигнатите резултати са на много добро  ниво. 



Вътрешноучилищен  проект на тема: „ Проект на дипляна, с която да се  рекламира морски или зимен 

курорт“        

Период- февруари – април 2019 г.  

Ръководител –М. Симеонова, участници- ученици от 7 клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма по изобразително изкуство ЗУЧ- 7кл. 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; социални и граждански компетентности; 

културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; инициативност и предприемчивост. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Получени са информирани представи за 

професии, изискващи приложение на видовете 

дизайн. 

• Развити са умения за работа в екип. 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 



Вътрешноучилищен  проект на тема: „ Визуални проекти чрез интегриране на образи и текст. Художествено 

оформление на корица на книга с текст“        

Период- март – април 2019 г.  

Ръководител –М. Симеонова, участници- ученици от 6 клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма по изобразително изкуство-ЗУЧ-6кл 

Компетентности-компетентности в областта на българския език;  социални и граждански компетентности; 

културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; инициативност и предприемчивост.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Изградени са умения за съчетаване на текст и илюстрация; 

• Учениците свободно изразяват идеи и споделят мнения за 

избора си; 

• Развит е творческият потенциал на учениците; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 



Вътрешноучилищен  проект на тема: „ Фолклорен празничен календар “        

Период- януари- март 2019 г.  

Ръководител –М. Симеонова, участници- родители, ученици от 5 клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма по БЕЛ-ЗУЧ 

Компетентности -компетентности в областта на българския език и литературата; културна компетентност и 

умения за изразяване чрез творчество; дигитални компетентности.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Обогатена е езиковата култура на учениците; 

• Стимулирана е личностната изява на учениците; 

• Създадени са условия за прилагане на 
изследователски методи в конкретната предметна 
област; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 



Вътрешноучилищен  проект на тема: „ Баба Марта и пролетта“        

Период- февруари- март 2019 г.  

Ръководител –Е. Хаджиева, Р. Шъкова, Ц. Нанова, участници- родители, ученици от 1-7 ГЦОУД  

Вид на проекта- занимания по интереси 

Компетентности-компетентности в областта на българския език и литературата; културна компетентност и 

умения за изразяване чрез творчество; инициативност и предприемчивост. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

• Повишен е интереса на учениците към културните 
традиции, свързани с пролетни празници като част от 
националното ни богатство; 

• Издигнат е авторитета на училището и на община 
Златоград; 

• Утвърдена е българската идентичност у учениците; 

• Обогатени са творческите и естетически потребности на 
ученици и на родители; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен  проект на тема: „ Чета, вълнувам се, обичам“        

Период- октомври 2018- април 2019 г.  

Ръководител –С. Букова, М. Мангарудова, Д. Кафеджиева, участници- родители, ученици от 3 клас, ЦОП-

Златоград, библиотеката при ОНЧ “Просвета- 1908”-Златоград;  

Вид на проекта- извънкласна дейност 

Компетентности-компетентности в областта на български език и литературата; културна компетентност и 

умения за изразяване чрез творчество; обогатяване на читателската култура. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

•Повишена  е функционалната грамотност на учениците; 

•Усъвършенствана е читателската култура; 

•Подобрени са познавателните умения на учениците; 

•Подобрена е партньорската работа с ЦОП и библиотеката 

при ОНЧ “Просвета- 1908”-Златоград; 

•Постигнатите резултати са на много добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен  проект на тема: „ Духовните послания на будителите през вековете“        

Период- октомври – ноември 2018 г.  

Ръководител –С. Букова, М. Мангарудова, Д. Кафеджиева, участници- родители, ученици от 3 клас  

Вид на проекта- извънкласна дейност 

Компетентности- граждански компетентности; компетентности в областта на български език и 

литература; културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Повишена функционална грамотност; 

• Затвърдени знания за будителите; 

• Усъвършенствани познавателни умения; 

• Подобрено сътрудничество с родители и работа в 
екип; 

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Национална седмица на четенето повишаване информираността 

на родителите за най-често срещаните грешки в четенето и писането в НУВ“  «Апликации с 

природни материали», «Природен календар»     

Период- ноември 2018- април 2019 г.  

Ръководители –Б. Ломска, Е. Бошнакова, Д. Йорданова, участници- родители, ученици, получаващи  на 

допълнителна подкрепа  

Вид на проекта- групова работа по тематичен план 

Компетентности- компетентност в областта на българския език ; умения за общуване и позитивен диалог, 

културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

• Обогатени са знанията за  речта и конкретни понятия; 

• Повишени са познавателните процеси; 

• Подобрени са умения за устно изказване и споделяне на 
личен опит; 

• Повишена яснота и конкретни насоки към родителите 
относно специфични понятия при четене и писане на 
учениците на допълнителна подкрепа; 

• Подобрена фина моторика и зрително-моторна 
координация на учениците; 

• Постигнатите резултати са на добро ниво. 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: „В света на сбъднатите мечти “        

Период-октомври 2018 г. 

Ръководители –Л. Вълчева, Е. Демерджиева, З. Шъкова, Б. Кьорова, В. Бошнакова, участници- родители, 

ученици от 1 клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма-БЕЛ-ЗУЧ; занимания по интереси; извънкласна дейност 

Компетентности- компетентности в областта на българския език; културна компетентност и умения за 

изразяване чрез творчество. 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• Обогатени са знанията на първокласниците за света на 

приказните герои; 

• Насърчена е грамотността, чрез запознаване с различни 

художествени произведения/приказки, гатанки,народни 

песни /и са провокирани творческите умения; 

• Създадена е екипна среда чрез родителско участие;  

• Постигнатите резултати са на  добро ниво. 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Вече сме грамотни “        

Период-април 2019 г.  

Ръководители –Л. Вълчева, Е. Демерджиева, З. Шъкова, Б. Кьорова, В. Бошнакова, 

участници- родители, ученици от 1 клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма; занимания по интереси;  

Компетентности- социални и граждански компетентности; компетентности в 

областта на българския език; културна компетентност и умения за изразяване чрез 

творчество.  

 

ПРЕДСТОИ 

 



Вътрешноучилищен проект на тема: «Книжен базар »- посветен на световния ден 

на книгата и авторското право.  

Период –април 2019 г.  

Ръководител- Ю. Кюртева- Христова, Б. Топалова, М. Мангарудова, участници- 

родители, ученици от 1- 7 клас, УУС  

Вид на проекта- извънкласна дейност 

Компетентности- компетентност в областта на българския език ; дигитална 

компетентност; умения за учене; културна осъзнатост и творчески  изяви;  

 

 

ПРЕДСТОИ 



Вътрешноучилищен проект на тема: „Нашата България- природата на 

България“ 

Период –април –май 2019г.  

Ръководител- В. Калева, участници- родители, учениците от 7 клас  

Вид на проекта-учебен проект по учебна програма по география и иконом.-ЗУЧ 

Компетентности- компетентности в областта на българския език ; основни 

компетентности в областта на  технологиите, инициативност и 

предприемчивост, културна компетентност и умения за изразяване чрез 

творчество; географска компетентност.  

 

ПРЕДСТОИ 



Вътрешноучилищен  проект на тема: „ Моята стая- моята мечта“        

Период- май 2019 г.  

Ръководител –А. Ушева, участници- ученици от 5 клас  

Вид на проекта- учебен проект по учебна програма по математика 

Компетентности- компетентност в областта на българския език ; Математическа 

компетентност; социални и граждански компетентности; културна 

компетентност и умения за изразяване чрез творчество; инициативност и 

предприемчивост. 

 

ПРЕДСТОИ 



Предложения за решения :  

 

1.Да продължи работата по вътрешноучилищните проекти, които  да бъдат 

използвани като добра практика при кандидатстването на ОУ „Васил Левски“, 

Златоград , по НП „Иновации в действие“. При реализирането на тази НП да се 

кандидатства в следващите две учебни години за включване на училището в списъка 

на иновативните училища.  

 Срок: 30.05.2019г.отг.: РГ Роска Д. Пелтекова и Детелина Кафеджиева  

2. Всеки ръководител, който ще реализира ВУП е длъжен да предоставя на РГ 

снимков материал  и кратка информация за проекта като посочва нивото на 

постигнатите резултати по целите и ключовите компетентности по чл. 77 от ЗПУО . 

Срок: октомври 2019т -  март 2020г.; отг.: съответните учители 

3. При провеждане на съвместна дейност с институция, родител или друг партньор, да 

се провежда предварителна среща, на която да се дава предварително разяснение и 

подкрепа от съответния учител на родителите или на служителите за провеждане на 

образователния процес с поверените му ученици 

                                                                                                       срок: учебната 2019-2020 год. 

                                                                                                                                                          

отговорници: съответният учител 



Учене и преподаване в 

партньорство и от сърце! 
 

     
     



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Работна група, изготвила презентацията: 

 

1.Нина Пашова-директор на ОУ“Васил Левски“ 

      2.Виолета  Йорданова-учител по химия,биология 
и здравно образование  

      3.Роска Д. Пелтекова-ст. учител ЦДО начален 
етап  

      4.Розалия Чипчиева-ст. учител начален етап 

      5.Здравка  Хаджийска-ст. учител начален етап 

 


