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СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода № 5, тел./факс 0701/5 25 45, тел.0701/4 17 34 

 
 

 О Т Ч Е Т 
 

от  ЙОРДАНКА ВЕЛЬОВА ЗАШЕВА 
 гл. учител по руски език в СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Дупница 

 
за работата на екипа по руски език по НП на МОМН 

„С грижа за всеки ученик” – Модул „Осигуряване на  обучение на талантливи 
ученици за участие в ученически олимпиади” – VІ и VІІ клас  

през учебната 2011/2012 г. 
 
Заниманията се провеждат от Йорданка Зашева по 2 (два) учебни часа 

седмично в сряда от 13.00 часа за периода от 01.10.2011г. до 07.03.2012 г.  
Във връзка с провеждане на избори и отсъствие поради болест на 

Й.Зашева е променен срока на занятията със заповед на директора на 
училището, както следва: 

- Заповед № 291/07.11.2011 г. - графикът за провеждане на занятията се 
удължи с 1 седмица, а именно – вместо до 28.02.2012 г. – до 9 март 2012 г.  

– Заповед № 371/19.12.2011 г. - занятието от 14.12.2011 г. да се вземе на 
20.12.2011 г.  

- Заповед № 764/20.02.2012 г.  - занятието от 15.02.2012 г. да се вземе на 
21.02.2012 г.  

Взети са всички 36 учебни часа, съгласно утвърдения график.  
Извършени административни проверки от директора и пом. директора  Н. 

Василиева на следните дати: 
 

Дата мониторинг Тема 

09.11.2011 В.Инкьова Выражение календарного времени. 
Выражение времени с предлогами „через” и 
„После”. 

 Склонение существительных и 
прилагательных имен. Тест материалов 
обл.тура олимпиады 2010/2011г., группа АІІ 
/VІІ-VІІІ класс/. 

16.11.2011 Н.Василиева Имя прилагательное. 

Сравнительная и превосходная степень 
прилагательных. 

 
30.11.2011 

 
Н.Василиева 

Материалы олимпиады 2007 г.  

Материалы олимпиады 2007 г. 

22.02.2012 В.Инкьова Подбор материалов для рефератов и 
презентаций нац.конкурса „Москва – София, 
Болгария – Россия – вчера, сегодня, завтра” 

Материалы олимпиады 2012 года, группа БІ 
/ІХ-Х класс/. 

07.03.2012 В.Инкьова Русская музыка – жанры, стили. 

Русская музыка – жанры, стили. 
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От проверките е видно, че часовете се провеждат по утвърдения график 
и тематичен план.  

Документацията на групата е в отлично състояние. Всеки ученик 
регистрира присъствието си в дневника на групата чрез личен подпис в края на 
занятието. Учителят осъществява контакти с родителите лично, по телефона и 
на родителски срещи. Освен учениците, които са включени в групите по свое 
желание посещават заниманията и ученици от VІІ в и VІ в клас. 

Участниците в проекта се включиха: 
1. В общинския етап на олимпиадата по руски език в училището 

участваха 7 ученици от VІІ в клас - всички участници в проекта. За областен 
етап се класираха  3 ученици. За национален етап се класира 1 ученичка – 
Боряна Василева Милушева. На националния кръг на олимпиадата в група АІІ 
Боряна В.Милушева се класира на 8 място,  

2. В Международно лингвистично кенгуру 2012 г. в областен етап взеха 
участие 5 ученици, които са участници в проекта. Те се представиха много 
добре. На първо, второ и трето място се класираха Боряна Василева с 175 
точки, Мария Клинкова – 165 точки Мария – Магдалена Стоянова – 130 точки. 

3. В сформираната през настоящата година формация „Радуга” участват 
10 ученици от VІІ, VІІІ, ІХ и ХІ клас под ръководството на Й.Зашева. Учениците 
от VІІ клас Мария Клинкова, Мария-Магдалена Стоянова и Кирилка Кирова  са 
участници в проекта. Формацията участва в Дните на рускоезичното изкуство в 
рамките на Международния фестивал „Бургаски изгреви”, гр. Бургас на 25 и 26 
април 2012г. с рецитал „Я помню чудное мгновенье”, моноспектакъл „Письмо 
Татьяны к Онегину”, а в раздел „Музика” - изпълнение на „Миллион алых роз”. 
Рециталът спечели първо място, моноспектакълът получи специалната награда 
„Диплом за отлично владеене на руски език и театрално изкуство”, а 
изпълнението на песента спечели трета награда. 

4. Всички участници в проекта завършват учебната 2011/2012 г. с отличен 
успех по руски език. 

Критериите за оценяване работата по проекта и крайния продукт, 
посочени в т. 4 на проекта са постигнати. 

Бюджетът в размер на 655.00 лева е изразходван в съответствие с 
утвърдения проект. 

1. За хонорар на учителя за взети 36 учебни часа  са изплатени 429.91 
лева, дължими данъци – 74.09 лева. 

2. Административни разходи в размер на 151.00 лв. са направени за 
канцеларски материали – 51.00 лв., пътни  и дневни разходи за 
участниците в националния кръг на олимпиадата по руски език в гр. 
Пловдив – 100 лв.  
 В папката по проекта са приложени: 

- копие на фактури за административни разходи; 
- копие на Заповеди  на  Директора за изплащане на лекторски часове; 

 
 
Йорданка Зашева 
учител по руски език в СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница 
 
 
Недка Василиева  
помощник директор, осъществяваща контрол по изпълнение на проекта 


