
Национални програми и проекти, 
по които училището работи през 2020/2021 учебна година 

 
програма / проект  цел/целева група 

НП „Заедно в грижа за ученика“ 

 

Модул:1 Осигуряване на условия за 

системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез 

създаване на индивидуално 

портфолио  

 

 

 

 

Модул 2 : Осигуряване на условия за 

екипна работа на учителите от 

начален етап с детски учители и с 

учители по учебни предмети от 

прогимназиалния етап  

 

 

 

 

Изработване на ученическо портфолио на  

учениците от начален етап: 

Милена Христова, кл. ръководител на IIА клас 

Цветанка Каменова, кл.ръководител на IIБ клас 

Цецка Атанасова, кл. ръководител на ІIIА клас 

Здравка Бочева, кл. ръководител на IІIБ клас 

Ирена Петкова, кл. ръководител на IIІВ клас 

 

 

Провеждане на съвместни уроци по: 

Български език – в IVв  клас и  Vг клас   - 

Мариела Крушарска и Светлана Дилова 

Математика – в IVг  клас и  Vб клас  - Малина 

Валентинова  и Андриан Иванов. 

 Национална програма 

 „Ученически олимпиади и 

състезания“  

 

Една група с ръководител Дияна Паунова, 

старши учител по физика - организира 

подготовката на учениците за участие в 

олимпиади и състезания по физика. 

 

Национална програма 

 „Без свободен час“ 

Заместване на отсъстващи учители с цел 

недопускане на свободни часове . 

НП „ИКТ в предучилищното и 

училищно образование“ 

 

Училището кандидатства за закупуване на  

електронен дневник и осигуряване на интернет 

свързаност. 

Национална програма „Обучение 

за ИТ кариера“ 

  

Организация за обучение по програмиране на 

ученици за придобиване на професионална 

квалификация по професия „Приложен 

програмист“ - една група – втора година. 

 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ 

Модул „Подобряване  на условията 

за експериментална работа по 

природни науки в профилирана 

подготовка“. 

 

Дейностите по проекта се реализират от 

училищен екип в състав: 

Диляна Тачева, ЗД 

Розалина Йоскова, ЗД 

Светла Мондашка, р-л направление ИКТ 

Дияна Паунова, старши учител по физика и 

астрономия 

Ирена Огнянова, старши учител по химия и 

ООС 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ 

Модул „Библиотеките като 

образователна среда“ 

 

Дейностите се реализират от екип в състав:  

Диляна Тачева, ЗД  

Бистра Григорова, председател на МО 

Ирена Огнянова, председател на МО 

Зорница Предова, библиотекар 
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Национална програма „Бизнесът 

преподава“ 

Модул 1 „Семинари в училищата от 

представители на технологични 

фирми“ 

Училището кандидатства за запознаване на 

ученици с новости в технологичния сектор и 

провеждане на кратки демонстрационни 

обучения в рамките на 2 пъти по 2 учебни часа 

по темите „Роботика“ и  „Забавно 

програмиране“.  

Национална програма „Иновации 

в действие“ 

Модул 2: „Мобилност за 

популяризиране и мултиплициране 

на добри иновации на училища, 

които не са в Списъка на 

иновативните училища, но са 

включени в НП 

СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй 

кандидатства за обмен на добри практики с 

иновативно училище СУ “ Св. св. Кирил и 

Методий“ гр. Асеновград.  

Проект BG05М20З001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“, финансиран 

по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж" 

2014 - 2020 г. 

 

 

Сформирани са 18 групи: 

1. Български език и литература ХІІ клас гр. 1 - 

Грета Владимирова 

2. Български език и литература ХІІ клас гр. 2 – 

Даниела Томова 

3. Английски език ХІІ клас – Владислава 

Викторова 

4. Философия ХІІ клас – Стела Бачийска  

5. Биология и ЗО ХІІ клас – Розалина Йоскова 

6. БЕЛ 2 клас – Елка Мирчева 

7. БЕЛ 3 клас – Ирена Петкова-Сърболова  

8. БЕЛ 5 клас гр. 1 - Таня Руменова 

9. БЕЛ 5 клас гр. 2 – Светлана Дилова 

10. БЕЛ 6 клас – Валентина Василева  

11. БЕЛ 7 клас гр. 1 – Бистра Гриторова  

12. БЕЛ 7 клас гр. 2 – Бистра Григорова  

13. Математика 2 клас – Милена Христова 

14. Математика 3 клас – Здравка Стоянова 

15. Математика 4 клас - Малина Валентинова 

16. Математика 5 клас – Андриан Иванов 

17. Математика 6 клас – Ваня Петрова 

18. Математика 7 клас – Младенка Цветкова 

 

Групи за занимания по интереси по проект 

„Подкрепа за успех“ 

1. Клуб „По-силни заедно“, ръководител 

Мария Братова 

2. Клуб „Аз и моето училище“, ръководител 

Марияна Иванова 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“, 

финансиран по ОП НОИР 2014 –

2020г. 

 В процес на формиране на групи по проекта.  
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 Проект BG05M2OP001- 2.010-0001 

„Квалификация за професионално 

развитие на педагогическите 

специалисти“ (КПРПС). 

Преминаване на учителите през краткосрочни 

обучения и придобиване на ПКС. 

 

Групи по интереси 

Организирани заниманията по 

интереси и изяви на учениците, 

обхванати в тях. (Постановление No 

289/12.12.2018 г. на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския 

съвет във връзка с Наредбата за 

приобщаващото образование) 

Сформирани са 12 групи: 

1. Клуб „Дигитален свят“, ръководител Светла 

Мондашка  

2. Клуб „Вестни4е“, ръководител Татяна 

Гергова  

3. Клуб Волейбол гр. 1 (ХІІ клас), 

ръководител Пламен Пасков  

4. Клуб Волейбол гр. 2 (VІІІ клас), 

ръководител Станислав Стоянов  

5. Клуб „Танци“, ръководител Бистра 

Григорова  

6. Клуб „Лечебна физкултура“, ръководител 

Ралица Коева  

7. Клуб за фолклорни и детски авторски 

песни, ръководител Цветанка  Каменова 

8. Отряд „3,14“, ръководител Ивайло Асенов 

9.    Клуб „Забавна математика“, ръководител 

   Милена Христова  

10. Клуб „Млад математик“, ръководител Петя 

  Паскова  

11. Клуб „Пътешествие в страната на 

  приказките“, ръководител Светлана 

  Маркова 

12. Клуб „Знаещи еколози“, ръководител Ирена 

Кочева  

Проект „Право в целта!  

Време за Глобално образование: 

международна мрежа от активни 

училища за Целите за устойчиво 

развитие“  

Участници: 

1. 8.а клас с ръководител Ирена Огнянова 

тема на заниманията „Миграция“ 

2. 8.б клас с ръководител Таня Руменова тема 

на заниманията „Международните 

неравенства“ 

3. 10.б клас с ръководител Розалина Йоскова 

тема на заниманията „Климатичните 

промени“   

 

 

 

 
 


