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

 
 

ОТЧЕТ 
 

от Даниела Василева Петрова 

старши учител по информационни технологии  и технологии в СОУ „Св. Паисий 

Хилендарски”, гр. Дупница 

 

за изпълнението на проекта по техническо чертане по програмата на  

НП на МОМН 
„С грижа за всеки ученик” – Модул „Осигуряване на  обучение на талантливи ученици 

за участие в ученически олимпиади” –VІІ клас 

през учебната 2011/2012 г. 

 

І. Изпълнение по програмата 

 

Проектът се изпълнява за първа година. Той дава шанс на талантливи ученици 

да подобрят подготовката си по техническо чертане, да развият конкретни умения да 

изобразяват плътни тела, като се спазват изискванията на БДС. Участието в този проект 

дава възможност на ученици да се подготвят за олимпиадата по техническо чертане. 

Заниманията се провеждат в сряда от 13.00  часа по два учебни часа 18 седмици 

или общо 36 учебни часа. Графикът е променян два пъти, поради  празник на града  и 

поради избори. 

- Заповед № 658 от 06.02.2012 г. времето за провеждане на проекта е 

продължено до 22.02.2012 г. (вместо до 20.02.2012 г.). Промяната е наложена 

във връзка с прекъсване на графика поради честване на празник на града на 

19.10.2012 г. в ден сряда, когато се провеждат занятията. 

- Заповед № 664 от 07.02.2012 г. във връзка със заповед на министъра на 

образованието, младежта и науката № РД09-155/08.02.2012 г. относно 

неучебни дни в периода 08.02.2012 г . до 10.02.2012 г . срока за провеждане 

на проекта да се удължи до 29.02.2012 г., за да се взема пропуснатото учебно 

занятие от 08.02.2012 г. 

 

ІІ. Основни цели 

1. Работа с надарени деца с цел развитие на абстрактното и образното мислене 

на учениците. 

2. Формиране на умения да изобразяват  несложни плътни тела. 

3. Подготовка за ефективно участие в олимпиадата по  техническо чертане. 

4. Развитие на заложбите на учениците и формиране на способности. 

5. Доразвиване на уменията на учениците за графична изява. 

6. Формиране на съобразителност, точност, прецизност и естетически усет. 

7. Развитие на техническа компетентност като част от културата на 

съвременния човек 

 

 



ІІІ. Постижения 

Марио Иванов Русев,  Кристиян Георгиев Александров, Георги 

Василев  Георгиев, Памела Крумова Крумова и Джесика Здравкова 

Крумова се явиха на  общински кръг и се класираха за областен. 

Най-добри резултати на областен кръг постигна Георги Василев 

Георгиев - 41 точки.  

ІV. Изпълнение на бюджета 

 

Бюджетът в размер на 327, 60 лева е изразходван в съответствие с утвърдения 

проект. 

1. За учебна дейност  252 лева. 

2. Административни разходи в размер на 75.60 лв. са направени за канцеларски 

материали /25.60 лв./,  и командировъчни разходи на учениците в проекта /50.00 лв./, 

съгласно бюджета.  

За направените разходи има представени счетоводни документи. 

 

 

 

14.05. 2012 г.       Даниела Василева Петрова 

 

 


