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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ДО 
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ 
BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“ 

 
 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ 
 
по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(Твоят час)“ – фаза 1 
 

за период от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. 
 

Данни за училището, организирало публичните изяви 
Код по админ Име на училище Населено място Община Област 

1601203 ОУ”Христо Ботев” С.Дълго поле Калояново Пловдивска 

 

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви 
№ Наименование на 

извънкласна дейност 
Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 «Училищен вестник» Литературни четения, 
резултати от конкурса 

Е.Филипова «З» 

2 Формация декорация Под ръководството на 
родители.Тема:Изработване 
на театрални костюми. 
 22.03.2017 

П.Ганева «З» 

3 Мажоретен състав Представяне на танц пред 
родители по повод 8-ми март 

С.Папазова «И» 

4 Светът и ние с танц Представяне на танц пред 
родители по повод 8-ми март 

С.Папазова «И» 

5 Четенето лесно, писането лесно 
/работа с родители/ 

Заучаване стихове за празника 
на буквите. 

Донка Борукова «З» 

6     

* Обозначете в колоната «Тип» извънкласните дейности по интереси с «И», а извъкласните дейности за 
преодоляване на обучителни затруднения със «З». 
В таблицата добавете редове в зависимост от броя публични изяви, организирани за отчетния период. 
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Данни за публичните изяви 

“Училищен вестник” 
            Литературните четения бяше част от зададената програма за създаване на собствен текст, 

гатанка или стихотворение. 

На 17.03.2017г. се проведе четене и оценяване на литературните творби.Присъстваха персонал 

от училището и родители на учениците. 

Учениците преставиха кратки съченения и стихове. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

         

“Формация декорация” 
 
              На 22.03.2017 се проведе среще с родителите на клуб формация декорация.Майките на 
учениците с голямо удоволствие помогнаха и дадоха своите идеи за направата на театрален костюм 
за пиесата ,,Троя,,. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 

        

Клуб “Светът и ние с танци“   
 

На 08.03.2017 г. се състоя представителна изява на учениците в извънкласна дейност  

клуб“ Светът и ние с танци“  при ОУ "Христо Ботев”, с. Дълго поле. Изявата бе пред родители, 
съученици и учители, като учениците поздравиха гостите с изпълнение на танци. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 

Kлуб мажоретки   
 
            На 8-март 2017г се проведе публична изява на мажоретния състав по повод международния 
празник на жената.На изявата присъстваха родители на учениците, гости, всички колеги и 
учениците.Мероприятието се състоя във физкултурния салон, като активна инициатива взеха    
родителите участвали в часовете ни като гости на клуба.  

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 
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им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 

              
”Четенето лесно, писането лесно” 

На 17.03.2017 г. Се проведе занятие в присъствието на родителите, при което четирима 
родители помогнаха на децата със затруднения да заучат стихчета за празника на буквите. 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 
Светът и ние с танц 
           На 8-март 2017 г. се проведе публична изява на « Светът и ние с танци» съвместно с 
мажоретния състав по повод международния празник на жената.На изявата присъстваха родители 
на учениците, гости, всички колеги и учениците.Мероприятието се състоя във физкултурния салон, 
като активна инициатива взеха    родителите участвали в часовете ни като гости на клуба.  

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004" Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  ( ТВОЯТ 

ЧАС)–фазаІ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата:03.04.2017 г.      Предал:Стойна Делчева 
         /име, фамилия/ 
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