
 1 

 

ОТЧЕТ 

 

За работата по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА на МОН 

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

учениците за участие в ученически олимпиади”   

испански език  

 

През учебната 2014-2015 г. обучението по тази програма се осъществи в три групи:   

І група - ІХ клас с ръководител Наташа Тодорова 

ІІ група - Х с ръководител Паола Гонсалес /от м.октомври до м.февруари/ и Алба дел 

Посо Гарсия /от м. февруари до м. април/ 

 ІІІ група - ХІ и ХІІ клас с  ръководител Наташа Павлова Тодорова  

 

 

 І. Изпълнение на програмата 

 За седма поредна година работим по този проект. Постигнатите резултати са 

нагледно доказателство за ползата от него. Програмата дава възможност отличните и 

талантливи ученици непрекъснато да подобряват подготовката си, да укрепват своята 

мотивираност и да се изявяват в различни национални и международни конкурси и 

олимпиади в областта на испанския език и култура и, подпомагани и насочвани от 

учителите си, да израстват като творчески личности. 

 В трите групи бяха включени първоначално 27 ученици, но пo-късно се 

включиха и най-добрите ученици от новия VІІІб клас. Занятията се провеждаха при  

много висока посещаемост и активност от страна на учениците. 

 Всички занятия са проведени по график и по предвидените теми. 

 Документацията е водена редовно и съгласно изискванията. Периодично са 

извършвани проверки от ръководството на училището /8 от директора, 2 от 

пом.директора/  и 2 от РИО и са съставени констативни протоколи. Забележки няма. 

 

Основните цели за задълбочаване, усъвършенстване  и развитие на знанията и 

уменията по испански език, усъвършенстване на уменията за самоподготовка и 

самоусъвършенстване, динамично прилагане на придобитите знания от всички области 

за изпълнението  на най-разнообразни конкурсни задания и възпитаване в състезателен 
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дух  и психическа издръжливост в условията на различни видове конкурси и 

олимпиади са изпълнени. 

 

Постижения:  

1. Дженни Беллиато получи стипендия за талантливи ученици за постижението си 

в националната олимпиада по испански език 

2. 13 участници в областния кръг на Националното многоезично състезание. За 

националния етап бяха предложени 4. 

3. От 29 класирани за областен кръг на  олимпиадата по испански език 21 са 

участници в проекта и 8 са ученици от VІІІ клас, които посещаваха занятията на 

групите от проекта. 

4. В  националния кръг на олимпиадата в гр. Русе участваха 4 ученички: Дарина 

Соколова от ХІІб клас, Мария-Магздалена Стоянова от Хб клас, Дженни 

Беллиато и Даяна Николова от ІХб клас. 

Дарина Соколова ХІІб клас получи оценка отличен 5.50, Дженни Беллиато 

и Даяна Николова посгитнаха резултати 91 и 88 т. от 100.  

5. В театралната трупа  участват 11 ученици от работещите по проекта. Те се 

представиха много добре на Националния конкурс за ученически театър на 

испански език  в София през м. февруари. 

6. 18 участници в общинския кръг на Националния конкурс за превод на 

художествена литература от испански на български език, 10 класирани за втори 

кръг, 5на национален кръг. Очакваме резултатите. 

7. 8 участници в конкурса „Куба-далечна и близка“. Очакваме резултатите. 

8. Участие в кампанията „Чети с мен“ посветена на Шекспир и Сервантес. 

Ученици от проекта ще четат откъси от “Дон Кихот“ на испански език. 

9. Дипломи ДЕЛЕ - 2. 

 

ІІ. Изпълнение на бюджета 

Бюджетът в размер на 5200 лева (1778.40 лв.+1710.80 лв.+1710.80 лв.) е 

изразходван в съответствие с утвърдения проект. 

1. За учебна дейност 4000 лева (1151 лв.+1151 лв.+1198 лв.). 

2. Административни разходи в размер на 1999.95 лева (210.40 лв. + 244.80 лв. 

+194.80 лв.) са направени за канцеларски материали 469.95 лв. /150.35 лв. +  164.80 
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лв.+ 154.80 лв./ и  консумативи за принтер  180 лева (60 лв.+80 лв.+40 лв.) и за  пътни  

и дневни разходи  550 лева (200 лв.+150 лв.+200 лв.),  които  са изразходвани за 

участие на националния етап на олимпиадата, който се проведе в гр. Русе, съгласно 

бюджета.  

За направените разходи има представени счетоводни документи. 

 

11.06. 2014 г.     Наташа Тодорова 

Алба дел Посо 


