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Съдържание:



Име: Първолетка Костова Дюлгерова
Националност: българка
Телефон: 0879062306
E-mail:                                  p.dyulgerova@abv.bg

1. Общи сведения

Тип на институцията: училище
Име на институцията: ОУ “Митрополит Авксентий Велешки“ 

гр. Самоков
Заемана длъжност:        старши учител - НУП
Образование: висше - магистър
Професионален опит 
и стаж: 27 години педагогически стаж,

придобит към 01.10.2021 г.

I.Общи данни

mailto:p.dyulgerova@abv.bg


• Като начален учител от 26 години бих казала, че обичам
професията си и децата. Развивам се и се стремя към лична и
професионална изява. Самоусъвършенствам се и се уча
постоянно и непрекъснато. Интересите ми в училище са
насочени към иновациите и интегриране на информационните
технологии в обучението. Носи ми удовлетворение да виждам
радостта в очите на децата, желанието и ентусиазмът, които
изпитват учениците при прилагането на всичко ново и по-
различно от стандартите.

• Стремя се да бъда максимално отговорна и взискателна
както към работата си, така и във взаимоотношенията си с
хората. Вярвам в доброто и подкрепям приятелството и
уважението между децата.

За мен



2.1. Образование

Висше образование,
 - специалност- Начална училищна педагогика;

- специализация -Трудово обучение;
- професионална квалификация - начален учител;
- учебно заведение – СУ “Св. Климент Охридски“;
- година на завършване - 1997г.

 - специалност- Начална училищна педагогика и чужд език;
- професионална квалификация - начален учител по англ.език;
- учебно заведение – ЮЗУ “Неофит Рилски“;
- година на завършване – 2004 г.

2. Паспорт на учителя

 - специалност- Информационни и комуникационни  
технологии в образованието;
- учебно заведение – СУ “Св.Климент Охридски“;
- година на завършване – 2019 г.



2.2.Професионална
квалификация 

Година Квалификация Учебно заведение

2019 г. Професионална квалификация -

II ПКС

ДИУУ към СУ“Св.Климент Охридски“

2018 г. Професионална квалификация -

III ПКС

ДИУУ към СУ“Св.Климент Охридски“

2017 г. Специализация „Развитие на 

комуникативната компетентност 

в  образователния процес“ 

ДИУУ към СУ“Св.Климент Охридски“

2013 г. Професионална квалификация -

IV ПКС

ДИУУ към СУ“Св.Климент Охридски“

2011 г. Професионална квалификация –

V ПКС

ДИУУ към СУ“Св.Климент Охридски“

2004 г. Следдипломна квалификация 

– Начална училищна педагогика 

и чужд език

ЮЗУ  ”Неофит Рилски “ – Благоевград



2.3. Професионални    
обучения 

Вътрешноинституционални квалификации

Година Тема на курс/обучение Брой 

часове        

2017/2018 г. Обсъждане на учебните програми и учебни планове 2

2017/2018 г. „Фолклорът - нишка на разбирателство  между балканските народи“ 8

2017/2018 г. “Специфични особености при работа с деца със СОП“ 4

16.08.2018 г. –
22.08.2018 г.

„Общ регламент за защита на личните данни“ 8

2017/2018 г. „Мирно решаване на конфликти“ 4

2018 г. „Румъния  - 19 век,Антон Пану,българската следа в светското 
образование в Румъния”

4

07.03.2019 г. „Повишаване мотивация за учене у учениците чрез арт изкуство – стъпка 

по стъпка“

3

08.04.2019 г. „Мотивация, комуникация и работа в екип“ 8

30.04.2019 г. „Светиня за Струга и българския народ“ , „Педагогическо общуване‘‘ 8



2.3. Професионални    
обучения 

Вътрешноинституционални квалификации

Година Тема на курс/обучение Брой 

часове        

14.05.2019 г. „Компютърна анимация” 2

09. 2019 г. „Обсъждане на учебната програма и учебниците по съответните учебни 

дисциплини, на учебните планове, ЗП и ИУЧ, техните особености и 

изисквания.“

2

09.2019 г. „Обучение за работа с електронен дневник“ 3

01.2020 г. „Обучение за работа с Envision “ 4

02.2020 г. „Мотивация на учениците за активно участие чрез мултимедийни уроци“

03.2020 г. „Провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда Classroom”

03.2020 г. „Работа във виртуална класна стая  в електронна платформа Shkolo”

04.2020 г. “Работа в електронна среда с приложението Google Meet”



2.3. Професионални    
обучения 

Вътрешноинституционални квалификации

Година Тема на курс/обучение Брой 

часове        

09.2020 г. Обсъждане на учебните програми и учебните планове 4

10.2020 г. „Децата в дигиталната ера и ролята на възрастните“ 4

11.2020 г. „Мотивация на учениците за активно учене чрез мултимедийни  уроци  в 
ОРЕС“ - обмяна на уроци между учителите в НЕ и ПЕ.

2

05.2021 г. „Указания за допълнителна работа в подкрепа на нуждаещи се ученици“ 2

05.2021 г. „Указания и инструктаж за провеждане на НВО - 4 клас“ 2

05.2021 г. „Указания и инструктаж за провеждане на НВО - 7 клас, НВО -10 клас и 
ДЗИ-12 клас“ 

2



2.3. Професионални    
обучения 

Външноинституционални квалификации

Година Тема на курс/обучение Брой 

кредити        

2017/2018 г. „Общ регламент за защита на личните данни“ 

13.10. 2018 г. Квалификационен онлайн курс „Приобщаващо образование“ 1

16.12. 2018 г. „Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес“ 1

11.06.2019 г. „Диагностичната дейност на учителя“ 3

14.10.2019 г. „Безопасност на движението по пътищата.Методика на преподаване.“ 1

18.06.2020 г. „Портфолио на учителя.Атестация и самооценка в образованието.“ 1



2.3. Професионални    
обучения 

2019 г. - „Информационни и комуникационни технологии в 
образованието“/магистърска програма/ - 15 кредита

Външноинституционални квалификации

Година Тема на курс/обучение Брой 

кредити        

27.02. 2021г. –
06.03.2021 г.

„Компетентностен подход в образованието“ 2

18.04.2021 г. -
20.04.2021 г.

„Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне 
със стреса на работното място.“ 

1

18.04.2021 г. -
19.04.2021 г.

„Успешно взаимодействие между училището и семейството.Реална 
картина, възможности за развитие, техники за позитивна комуникация.“ 

1

28.06.2021 г -
29.06. 2021 г.

„Детски умения за приятелство“

Вътрешноинституционални квалификации  - 64 часа
Външноинституционални квалификации – 27 кв.кредита



2.4. Трудов и 
педагогически стаж

Дати/от-до/ Име и адрес на работодателя Заемана длъжност

от  30.06.2015г. -
до  настоящия
момент

ОУ”Митрополит Авксентий 

Велешки”- гр.Самоков

Старши учител 
начален етап

01.09.2011г -
30.06.2015 г.

ОУ”Митрополит Авксентий 

Велешки”- гр.Самоков

Старши възпитател 

начален етап

15.09.2010г.-

15.06.2011г.

ОУ”Христо Ботев”- с.Бели Искър Старши учител в начален 

етап и учител по английски 

език  в V,VI,VIII клас 

02.06.2005г.-

14.09.2010г.

ОУ”Свети Свети Кирил и Методий“-

с.Марица

Старши учител начален

етап и учител по английски 

език в началния курс

17.09.2004г.-

02.06.2005г.

ЧПСОУ“Свети Наум“- гр.София Старши учител по 

английски език в началния 

курс

13.09.1994г.-

16.09.2004г.

ОУ”Свети Свети Кирил и Методий“-

с.Марица

Учител в началния курс и 

учител по английски език в 

началния курс 



II. Философия на преподаване

• Образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. Учителят
да е творец, който се интересува и прилага в работата си най-новите
иновативни методи на преподаване, да бъде в крак с новите технологии.
• Учителят трябва да гледа на ученика като на отделна личност, като
индивидуалност. Стремя се да фокусирам вниманието си върху
индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Отчитам
ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим за
образованието и възпитанието на ученика.
• Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния
живот, които са значими за тях.

“Непрестанното обучение е ключ към успеха.”
Браян Трейси 



• Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е
да ги идентифицира и надгражда. Необходимо е да се
разпознават индивидуалните различия, да се уважават и дори да
се поощряват.
• В преподаването се стремя да обхвана тези различия. Всеки клас
е различен, затова внимателно подбирам методите и
похватите на преподаване. Философията ми на преподаване не
се променя с различните випуски – тя само се дообогатява с
опита, който трупам от срещите си с различни деца в различно
време, с различни обществени нагласи и очаквания.
• Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог
е и възпитател. Трябва да умее да разбира вътрешния свят на
своите ученици, да стимулира техните интереси. Най-важното
нещо за един начален учител е да обича децата, да бъде техен
приятел, да бъде човекът, който ги води в света на знанието и се
стреми да ги направи добри хора.



1.1. Дейности за ритмично разпределяне на учебното
съдържание в тематичното годишно разпределение,
преструктуриране, съобразено с интересите на
учениците в образователната среда

В срок представих годишните тематични разпределения по
отделните учебни дисциплини, заложени в учебния план за
съответния клас и съответната учебна година. В срок попълних
необходимата информация в електронния дневник за учебната
2019/2020 г. и 2020/2021 г. в онлайн платформата Shkolo.

Преструктурирах учебното съдържание, когато бе необходимо,
съобразно възможностите и интересите на учениците в класа.

1.Планиране

III. Педагогически 

компетентности на учителя  



Преструктуриране на учебния 
материал в годишни тематични 

разпределения

Преструктуриране на учебния 
материал в електронния дневник 

на  Shkolo



В своята работа се стремя да систематизирам наличната
информация за всяко дете - входно ниво, текущи оценки, резултати от
самостоятелни работи, наблюдение. Обобщавайки информацията и
наблюденията си, организирам и своето преподаване, съобразно
потребностите, начините на учене, силните страни на учениците.
По този начин се стремя да отделя допълнително внимание на
децата, които се развиват в конкретна област на знанието или
изкуствата.Всяка седмица имам определени часове, в които
осигурявам подкрепа на учениците относно преодоляване на
обучителните затруднения, провеждам консултации и допълнително
обучение. Осъществих подкрепа и консултации на учениците по
време на ОРЕС, насърчавам взаимната подкрепа и помощ.

1.2. Обща подкрепа за 
личностно развитие на 

учениците



В своята работа като преподавател на учениците от I до IV
клас за периода 2017 – 2020 г. използвах преди всичко
учебници и учебни помагала на изд. „Просвета Плюс“.
Съдържанието им следва стриктно учебните програми, като се
търсят модерни и разнообразни методически форми за
усвояване и затвърдяване на новите знания.

1.3. Избор на учебна 
литература и учебни 

помагала



В ежедневната си работа се стремя да създавам спокойна и
непринудена атмосфера, да насърчавам учениците, да ги
поощрявам и насочвам да решават заедно проблемите си , да
обменят идеи, да бъдат отговорни към своето поведение.
Прилагам различни модели на работа , така че учениците да се
чувстват значими, приети , оценени, спокойни и щастливи,
уверени в своите възможности. Уча ги на взаимно уважение и
разбирателство. Използвам различни похвати и игри за
създаване на позитивна среда, на позитивни емоции и
преживявания у учениците : „ Направете блузки за целия клас“,
„ Да жонглираме заедно“, „ Навън е джунгла“, „Таен Дядо
Коледа“, „Таен приятел“, „ Днес искам да те поздравя за това,
че......“ и др.

2.1. Създаване на 
позитивна атмосфера, с 
цел постигане  на 
планираните резултати

2.Организиране и управление на 
образователния процес 



Създаване на позитивна атмосфера, с 
цел постигане  на планираните 

резултати



С методите си на преподаване - традиционни и иновативни, се
стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално,
групово/работа в екипи/ и индивидуално. Използвам игровия и
занимателен подход , за да привлека вниманието на учениците и
да подпомогна усвояването на основните знания и умения.

Учениците, които се справят бързо и без проблем с учебния
материал, решават допълнителни задачи в сборници,учебни
помагала,работни листа, така че да разширят своите познания.

С учениците, които срещат затруднения в овладяване на
учебния материал работя допълнително,самостоятелно и
индивидуално .

Изготвям самостоятелни работи, работни листа на
учениците, както за входяща и изходяща диагностика,така и за
текущ контрол.

Стремя се да използвам информационните технологии, да
използвам готови или свои презентации в урочната си работа.

2.2. Методи на 
преподаване



Използвани иновативни методи за преподаване,
диагностика и оценяване на резултатите на
учениците

Познавам и използвам иновативни образователни технологии, 
техники и методи на преподаване и оценяване. 
 „Мозъчна атака“;                                        
 „Лавина“, „Светкавица“, „Светофар“;
 „Трите(четирите, петте...) важни неща“;
 Мисловни  карти;
 Решаване на казус;
 Дискусия;
 Обсъждане;
 Ролеви игри;
 Драматизации;
 Рисуване на  идеи;
 Метод на проектите и др.;
 Интерактивни  упражнения,тестове, работни листа, създадени 

в Google, Liveworksheets, LearningApps, „Уча се“ и др.



Старая се да прилагам информационните и комуникационни 
технологии в работата си, да подпомагам и мотивирам децата за 
формиране на дигитални умения чрез готови или изготвени от 
мен учебни материали.
 Приложения на Google – форми, презентации, работни 

листове, авторски мултимедийни продукти за обучение;
 Презентационен софтуер Power Point;
 Презентационен софтуер Powtoon;
 Образователната среда Envision;
 Онлайн платформите: Kahoot, LearningApps;
 Онлайн платформите, с уроци за училище: Ucha.se, Academico;
 Образователните ресурси: Wordwall.net, KhanAcademy, 

Liveworksheets и мн.др.;
 Образователната среда за блоково програмиране: Scratch;
 Работа в Classroom и виртуалната класна стая на Shkolo.

Използвани компютърни 
технологии в учебния процес



Урок 2 клас, 2018 г. Урок 3 клас, 2019 г.

Урок 4 клас, 2020 г.

Интерактивни уроци 

Уроци  1 клас, 2021 г.



В час по компютърно 
моделиране .

Работа в Scratch.

Екипна работа



Някои собствени материали, създадени 
с компютърни приложения

 Презентации в Power Point

 “Стани богат“  Презентация в Powtoon

 Tестове създадени в платформите Kahoot и  Envision Play



 Онлайн тестове в Google Forms и Smartest

Някои собствени материали, създадени 
с компютърни приложения

 Работни листа

 Мисловни карти  „Асоциативен облак“ Флашкарти за 
народните будители



Проекти на учениците
2017/2018 г.



Проекти на учениците
2018/2019 г.



Проекти на ученици
2019/2020 г.



Проекти на ученици
2020/2021 г.



Проектно – базирана 
дейност в ОРЕС

Проекти на ученици
по компютърно 

моделиране

кликни туккликни тук

кликни тук кликни туккликни тук кликни тук

https://www.facebook.com/100006484822525/videos/3576087655950693
https://www.facebook.com/100006484822525/videos/3484710578421735
https://drive.google.com/file/d/1jteYTuxTQMli1UZZ-SGA5xq6McGINgCm/view
https://drive.google.com/drive/folders/0B6OWPGzSDMXsfnRmbjR0d0JNVUdpZmswdkthWjBJOGs4TEZiT29FbHdqMmZpOWpNQ2NCS28?resourcekey=0-2ouWA77UwT1j6vpDaqSyVw
https://drive.google.com/drive/folders/0B6OWPGzSDMXsfnNXd0V3UDVMRHhTaFMxclg5WnA4VXpDLTZjQXpIZVJ3ZzFnM1NYSEVIZG8?resourcekey=0-jIZtTHvMzHGse2EVx1R0Xg
https://drive.google.com/drive/folders/0B6OWPGzSDMXsflVMcjh4SEtIN2xrTG9LMlU5WER6RG9uN1o5ZnRGUTZhbUtkd3FMS0FEamc?resourcekey=0-d9tjwdpzj6Cs-EqOnkdMxA


Входни нива

-Тестове за проверка готовността на учениците за постъпване в първи 
клас;тестове за проверка на входното ниво на учениците в началото на II, III, IV
клас;
-Анализ на резултатите от проверката.

Междинна диагностика

- Самостоятелни работи, работни листа, тестове, проекти.

Изходни нива

-Самостоятелни работи;тестове за проверка изходното ниво на учениците, проектна 
дейност;
-Анализ на резултатите от проверката;
-Анкетна карта.

3. Оценяване напредъка на учениците, 
ориентираност към резултати



Анализирането и оценяването на постигнатите

резултати е важна част от работата ми като преподавател.
Получаването на навременна обратна връзка за текущите
резултати от обучението ми дава възможност да проследя
напредъка на всеки ученик и да предприема мерки по
отстраняване на пропуските, предвиждане допълнителна
работа за напредналите и повишаване на крайните
резултати. В своята работа се стремя да изградя у учениците
си рефлективни умения, умения за самоконтрол и
самооценка, умения за взаимно оценяване /по двойки, в
групи/. В повечето случаи обвързвам оценяването със
самооценяване, което води до повишаване мотивацията за
учене и мотивация за оценка на собствените постижения.

Оценяване напредъка на учениците

Самооценка.Анализ на резултати



Грамоти на ученици



https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/idei_za_nasarcha
vane_obshtuvaneto.pdf

4. Управление на класа

Умението да се управлява ученическото поведение е
от решаващо значение за успеха на учителя. В своята
работа се стремя винаги да се отнасям с уважение към
учениците и да зачитам тяхното достойнство, да имам
толерантно, търпеливо и уважително поведение към тях
и да изисквам същото, както към учителя, така и към
останалите в класа, да вдъхвам на учениците надежда
за успех. Стремя се повече да надграждам, да
насърчавам, отколкото да наказвам. Поощрявам някои
ученици за подходящо поведение и в същото време
игнорирам съзнателно лошото поведение на други
ученици.

Използвам някои от следните идеи за насърчаване
общуването между учениците и участието им в клас и
някои стратегии за изграждане на положителна среда в
класа:

https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/idei_za_nasarchavane_obshtuvaneto.pdf


4.1. Организационни     
умения и задължения

- класен ръководител през уч. 2017/18 г., уч. 2018/19 г., уч. 2019/2020 г.
- преподавател по компютърно моделиране и по  отделни учебни 
дисциплини в началния курс 

IV.  Други 

компетентности

4.2. Технически умения

- Работа с компютър: ОС Windows;
- Работа с приложен софтуер: Word, Excel;
- Работа с образователен презентационен софтуер - Power
Point, Powtoon, Prezi , Еmaze;
- Работа по създаване на образователни видеоматериали –
Camtasia, Autoplay, Knovio;
- Работа в образователна среда Moodle, Flash, Flickr и други
софтуерни продукти, свързани с учебната и други дейности;
- Работа с образователен софтуер Envision;
- Работа в Wiki и Blogger.



• Активно участие в работата на педагогическия съвет;
• Активно участие в организирането и провеждането на състезания, 

конкурси, занимания по интереси или на допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие;

• Активно взаимодействие с родителите;
• Подпомагане методически и организационно млади и други учители;
• Работа в методическо обединение;
• Участие в стратегията за развитие в подобряване на материално-

техническата база.

4.3. Социална и 
гражданска 

компетентност

• Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно
мислене , добра работа в екип, лоялност, креативност,
отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с
учители и родители, коректни взаимоотношения с учителския
колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и
стимулиране на индивидуалността на всеки ученик;



• Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката,
методиката на преподаване, електронното и дистанционно обучение,
иновативни и интерактивни методи на преподаване по различните
учебни дисциплини от начален етап на обучение;
• Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи,
нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за
различните теми по учебните предмети;
•Прилагане на други иновативни методи на обучение;
• Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с
различни източници на информация, проява на творчество и
креативност в работата им;
• Насочване вниманието на учениците върху използването на
информационните технологии в тяхното образование по всички учебни
предмети - подбор и размяна на информация,презентации,селекция.

V.  Бъдещи планове



• Обичам работата си като преподавател;
• Силната ми страна е желанието ми за самообучение, стремежа за
самоусъвършенстване и отговаряне на непрекъснато нарастващите
потребности на учениците от адекватно обучение;
• Успехите и постиженията на учениците са моята най - голяма награда;
• В клас полагам усилия за създаване взаимоотношения на доверие,
разбирателство, сътрудничество и обич, позитивна среда на общуване и
взаимодействие;
• Мотивирам учениците си за работа, включвайки ги в разнообразни и
интересни дейности, прилагайки новостите в педагогическата и
методическа литература.

VI.  Самонаблюдение

Грамоти от Сдружението на 
българските начални учители



• Тип на дейността:Дейност за преодоляване на обучителни
затруднения
• Наименование на групата: “Учим се да четем и пишем правилно”
• Описание: В групата бяха включени ученици от първите
класове/уч.2016/17 г./ и вторите класове/уч.2017/18 г./, които имат по-
слаба мотивация и липса на умения за учене, ученици срещащи
затруднения при подготовката си в задължителните часове по БЕЛ.
• Очаквани резултати: Подобряване и усъвършенстване на четивната
техника и на четенето с разбиране.Овладяване на умения за четливо и
грамотно писане.Развитие умения за разказване и създаване на писмен
текст.

Проект  ”Твоят час”



• Тип на дейността: Дейност за преодоляване на затруднения свързани с
усвояване на учебното съдържание по математика
• Наименование на групата: “Допълнително обучение по математика”
/уч.2019/2020 г./ и „Знам и мога по математика“ /уч.2020/2021 г./
• Описание: В групите бяха включени ученици от четвърти клас/уч.2019/2020 г./
и от първи клас/уч.2020/2021 г./, които имат по-слаба мотивация и липса на
умения за учене, с цел преодоляване на пропуски при усвояването на учебното
съдържание в задължителните часове по математика.
• Очаквани резултати: Повишаване знанията и уменията за решаване на
задачи с различните аритметични действия, текстови задачи и задачи от
геометричния материал.

Проект  ”Подкрепа за 
успех”



Екскурзии 

• Разглеждане някои от забележителностите на София и посещение
на Столичния куклен театър /м.декември 2017 г., 2018 г./;
• Посещение на Националния исторически музей и зоологическата

градина в София/м. май 2017 г./;
• Посещение на Сарафската къща/м.април 2017 г./;
• Разглеждане някои от забележителностите на град Пловдив/м.май

2018 г./;
• Посещение на Самуиловата крепост и местността Рупите/м.май

2019 г./;
• Посещение на постановката “Магията на Ненчо“ в театъра на

„Българската армия‘‘;
• Посещения на Исторически музей – Самоков, Митрополитската

черква “Успение на св.Богородица“, Девически манастир“Покров
Богородичен“, паметника „Кръста“, Сарафската къща и други
забележителности на град Самоков.



Тържества

• Посрещане на първокласници / в класната стая/;
• Коледно тържество/в Младежкия дом/;
• Празник на училището/в Читалище – паметник”Отец Пайсий“/ ;
• Тържествено завършване на учебната година /в класната стая/;
• Отбелязване на празници в класната стая, училищния двор, на 

обществени места, в общинската библиотека;
• Ден на християнското семейство /в Младежкия дом/;
• Тържествено завършване на четвъртокласниците 2019/2020 г. –

онлайн тържество.
• Тържествено раздаване на свидетелства на учениците от първи 

клас, празнична програма  и организирани  забавни и весели 
игри на аниматори /в училищния двор , 2020/2021 г./

Състезания и 
инициативи

• Състезание “Бързи, смели, сръчни” /във физкултурния салон/;
• Турнир ”Не се сърди,човече” /в класната стая/;
• Участия на учениците в състезанията организирани от СБНУ;
• Участия в спортни състезания;
• Участия в благотворителни дейности/2018 г. – в Младежкия дом; 

2019 г. – в училище/.



Учебна 2017/2018 година

На екскурзия в Пловдив

Празник на здравето

Игри на открито в

местността „Ридо“

Коледа

В куклен театър 

- София 
В класната стая Благотворителна 

дейност 

В Младежкия дом



Учебна 2018/2019 година

Седмица на четенето - в 

детска градина „Осми март“

„Събеседник 

по желание“

Освобождението 

на Самоков –

пред паметника 

„Кръста“

Годишнина от 

обесването 

на Левски 

– пред Метоха

Отбелязваме 

1 ноември 

на площада 
В кукления театър 

- София

В местността Рупите Пред  Самуиловата крепост

Открит урок  по български език



Завършване 

на учебната година
В Младежкия дом

Ден на християнското семейство 

Откриване на 

учебната година

В Детския отдел на 

библиотеката

Учебна 2019/2020 година

Участие в Спортен 

празник

На екскурзия в София



Игри в училищния двор Отбелязване на 19 февруари -

Обесването на Левски

Откриване на 

учебната година

Тържество в края на 

учебната година

Учебна 2020/2021 година

1 юни – Денят на БотевВ Детската 

библиотеката



Учебна 2020/2021 година

Посещение на някои природни, 

културни и исторически забележителности



Благодаря за вниманието!


