
Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Габрово 

 

 

Информация 

по изпълнение на дейностите 

по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

при Основно училище „Христо Ботев“ гр. Габрово 

за учебните 2018-2019 година 

и 2019-2020 година 

 

През учебната 2018-2019 година. 

От месец май 2019 година в Основно училище „Христо Ботев“ започна работа по 

изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА 

УСПЕХ“.  

Основната цел на тези дейности е осъществяване на обща подкрепа за личностно 

развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото 

образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на 

обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването 

на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени 

към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети. 

Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за 

стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за 

учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно 

отпадане. 

 

През месец май в Основно училище „Христо Ботев“ бяха сформирани две групи, 

които да работят по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“. 

Група 1 - Допълнително обучение по български език и литература в 1 клас, за 

ученици с обучителни затруднения, с ръководител: Даниела Николаева. 

Група 2 - Допълнително обучение по Човекът и природата в 6 клас, с 

ръководител: Таня Спасова. 

 

Занятията в Група 1 - Допълнително обучение по български език и литература в 1 

клас за ученици с обучителни затруднения, с ръководител: Даниела Николаева, се 

осъществяваха за периода 08.05.2019 година - 12.06.2019 година. По специално 

изработен график учениците работиха по различни теми, като правеха упражнения и 

диктовки за овладяване на граматическите правила. Попълваха тестове към всяка от 

плануваните теми. В края на обучението учениците получиха удостоверения за 

успешната си работа по Проект „Подкрепа за успех“. 

 

Група 2 - Допълнително обучение по Човекът и природата в 6 клас, с 

ръководител: Таня Спасова 

 

В тази група, за периода 08.05.2019 -14.06.2019 година осем ученика от VI А и VI 

Б клас участваха в занятията по проект „Подкрепа за успех“. Целта на дейността по 

проекта е допълнително обучение по предмета Човекът и природата, за превенция на 



обучителни затруднения и преодоляване на системни пропуски при усвояване на 

учебното съдържание. Темите бяха свързани с основни жизнени процеси – 

размножаване, растеж и развитие при многоклетъчни животни и устройство на някои 

системи при човека. За преодоляване на пропуските се използваха схеми, табла, модели 

и разнообразни задачи с отворени отговори. Учениците проявиха старание и 

отговорност и постигнаха добри резултати. След приключване на срока седем ученика 

получиха удостоверение за успешно проведено допълнително обучение по предмета. 

 

През учебната 2019-2020 година. 

От месец октомври 2019 година работата по изпълнение на дейностите по Проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, продължава с три нови групи. 

Група 1 - В света на българския език, сформирана от ученици от IV A и IV Б 

класове, с ръководител: Ани Иванова. 

Група 2 - Аз уча български език, сформирана от ученици от VII-ми клас, с 

ръководител: Светлозар Борисов. 

Група 3 – Детска вокална група „Звездни мечти“, с ученици от V-VII клас, с 

ръководител: Митко Колев 

 

През учебната 2019-2020 година. 

В Група 1 - В света на българския език, сформирана от ученици от IV A и IV Б 

класове, с ръководител: Ани Иванова, занятията обхващат периода 04.10.2019 година – 

28.05.2020 година. 

Целта на тази дейност е да се подпомогне обучението по Български език и 

литература на затрудняващите се ученици в четвъртите класове. 

В процеса на допълнителното обучение се очаква учениците да могат да четат и 

разбират съдържанието на художествен и нехудожествен текст; да знаят изговора и 

правописа на гласни и съгласни; да знаят значението на думите; да знаят частите на 

речта - съществително име, прилагателно име, глагол, местоимение; да могат да 

съчиняват текст по картина; да знаят думи с противоположно значение, синоними, 

антоними и употребата им; да създават текст по словесна упора; да знаят видовете 

изречения по състав и да ги преобразуват; да могат да редактират текст. 

В групата участват 8 ученика за които са предвидени 72 часа допълнително 

обучение по Български език и литература. 

 

В Група 2 - Аз уча български език, сформирана от ученици от VII-ми клас, с 

ръководител: Светлозар Борисов, занятията обхващат периода 07.10.2019 година – 

15.06.2020 година. 

Целите на това допълнително обучение са: Да се развие активността на пасивните 

ученици, да се стимулира интереса им към българския език, да работят умело с 

литературни текстове, да пишат грамотно, да анализират непознат текст и да извличат 

информация от него. 



Чрез допълнителните часове на обучение се очаква учениците успешно да 

осмислят на едно по-задълбочено ниво знанията от предходните години в часовете по 

Български език и литература, да подобрят уменията си за анализ, като им се дава 

възможност да осмислят литературната творба от различен ъгъл. В края на годината да 

имат изградени умения за самостоятелен коментар на изучаваните текстове. Часовете 

да способстват за по-трайните знания и практическото им приложение в конкретни 

ситуации, като работата при изучаването на художествената творба да води до 

самостоятелност и избягване на наизустяването. Повишаване успеваемостта на 

Националното външно оценяване през 2020 година. 

В групата участват 8 ученика за които са предвидени 72 учебни часа 

допълнително обучение по Български език и литература. 

 

Група 3 – Детска вокална група „Звездни мечти“, с ученици от V-VII клас, с 

ръководител: Митко Колев, занятията обхващат периода 01.10.2019 година – 15.06.2020 

година. За обучение са предвидени 72 учебни часа. 

 

Занятията в групата имат за цел осъществяване на обща подкрепа чрез 

осигуряване на занимания по интереси, за стимулиране на творческите изяви и за 

повишаване на мотивацията за учене. 

Чрез участието си в група за занимания по интереси по Проект BG05M2OP001-

2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, в Детска вокална група „Звездни мечти“, 

учениците ще могат да се докоснат до света на музиката, да обогатят своята музикална 

култура и да подобрят своите музикално-изпълнителски умения и компетентности. 

Слушането на музика в оригинални изпълнения на различни музикални формации и 

възприемането на различни художествени образци, ще обогати музикално-слуховия 

опит на учениците и ще стимулира, и подобри вътрешното им усещане за красота, 

майсторство, изящество, хармония и художественост. Участието на учениците в 

изпълнителската дейност, чрез пеене на песни в оригинал и с инструментален 

съпровод, ще подпомогне развитието на детския певчески глас, ще разшири звуковия 

певчески диапазон, ще подобри вярното и точно интониране, ще развие емоционалните 

преживявания на учениците, и ще формира в тях естетически вкус, и оценъчно 

отношение към музиката. Учениците ще имат възможността да се изявят и да покажат 

своите постижения пред публика, чрез участията си с вокалната група в различни 

тържества, празници и концерти на училището. 

 

На 31.10.2019 година Детска вокална група „Звездни мечти“, при ОУ „Христо 

Ботев“ Габрово, с ръководител: Митко Колев, която работи в група за занимания по 

интереси по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, взе 

участие в тържеството за Деня на Народните будители, проведено в Актовата зала на 

училището, пред ученици, учители, и гости. 

 

Работата на групите по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА 

УСПЕХ“ се осъществява по учебни програми създадени от ръководителите на групите 

и  утвърдени от Директора на училището, г-жа Марияна Колева. 



 

 

Изготвил: 

       /Митко Колев/ 

        ст. учител 

 

11.11.2019 година 

гр. Габрово 

 

 

 

 


