
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 
„Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

 учебния процес“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

На 21 ноември учениците от училището, включени в Проект 
BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес“, получиха част от 
заявените образователни 
игри, учебни пособия и 
материали.  
Всяка полуинтернатна 
група вече разполага за 
изобразителни и 
приложни дейности с 
гланцови блокчета, 
цветна хартия, картони, 
цветни моливи, 
флумастери, маркери, 
скицници и блокчета за 
рисуване, а също така и с 
разнообразни образователни игри – „Българските думи”, „ Забавна 
математика”, „Растенията в България”, „ Чудеса и загадки”, 
„Европолия”, „Животните в България”, „Шах” и др.  

  
/ПИГ І клас/ 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Учениците с интерес приеха дългоочакваните материали за 
Заниманията по интереси.  
Доставените пособия и консумативи ще подпомогнат реализирането 
на основните цели на часовете в ПИГ, а именно - с разнообразни 
форми на работа да се предизвика у децата радост и 
удовлетворение от училищния живот, да се провокират интересите 
на учениците в различни области, да се разширят уменията и 
знанията им и да се създадат предпоставки за приложението им в 
нови игрови и житейски ситуации.  

/ПИГ ІІ клас/ 
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/ПИГ ІІІ клас/ 

/ПИГ ІV клас/ 

 

 
Организирането на свободното време на децата, развитието на 
общите способности, удовлетворяването на потребностите от 
активна дейност и общуване са стимул и вдъхновение за нови 
творчески изяви. А всичко това води до повишаване 
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педагогическата ефективност на работата при целодневното 
обучение.  


