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Reduced budgets

in education –

are these the right

decisions?

Is it the right decision and right time to reduce funding

for education and what will be the long-lasting effects of

this? At a time of having to cope with fi nancial cutbacks

we have to ask: How will teachers be motivated for their

own lifelong qualifi cation whilst also trying to create

better conditions for the education of our children? We

BY MARIA GAYDAROVA

can also ask more generally - How will the necessary

fi nancial resources be guaranteed

to achieve the strategic goals and

objectives for the Europe 2020?
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17.09.2013 – Откриване на учебната година



10.10.12 - посещение на  резерват ”Червената стена”с ученици  от 
5а и 6б клас, с класни ръководители М.Тенева и К.Ангелова,  във 
връзка с екологична кампания за почистване на защитена територия



Спортен празник – 19.10.2012





25.10.12-Среща с Хайгашот Агасян



Среща с Венцислав Кисьов – 6.11.12



16.11.2012



5в  и  6б клас



Спортен ден – 16.11.12г. – парк „Рибница”
„На училище – здрави и силни” 

Ръководители:

Б.Панайотова

Д.Гарова

Р.Страхинова

 Маратонско бягане – ученици от 
3, 4, 7 клас 

 Мария Тютюкова, 4а – II място

 Валентин Дармонски, 3г – III място

 Комбинирана спортно-туристическа 
щафета – ученици 2 и 4 клас

 Отборно класиране – I място 
скачане с чували

 Туристическа щафета – II място  



Доволни от победата



30.11.12 
Мениджмънт на класа – организиран от  Европейски колеж –

за класните ръководители в Оризари



Национална конференция в София  - М.Гайдарова  и Ел.Стойчева 
- “Училище , обучаващо в добри взаимоотношения”

КАК

 Учене, креативност и 
себеизразяване на ученика

 Екипност/съревнователен дух

 Добри и ефективни резултати

 Удовлетворение от учебния 
процес в кръга учител-ученик-
родител

 Превенция на агресията

 Създаване на качествено 
позитивен психоклимат



Национален конкурс за рисунка                                                    
„Незабравими спомени от лято 2012”

Ани 
Георгиева

М.Петрова

 Атанас Костадинов, 6а – второ място, 
100лв.

 Илина Николова и Йоана Ковачева,6г–

трето място, 80лв.

 Евгени Николов,5а– шесто място, 20лв.

 Катя Гаджева, 1г – шесто място, 10лв.



Рисунките на учениците от ПИГ 2 клас – на 
страниците на списание “Бърборино”

Виктория Василева и Траян Бекирски

Ирина Колева



Нов модел на обучение

 Пловдив (23 януари 2013) 
Необикновена класна стая е 
открита в училище "Райна 
Княгиня" в Пловдив. Тук 
няма чинове и черна дъска, 
децата учат и пишат на 
малки масички и столчета. 
В класната стая има и 
специален кът за игри и 
почивка през 
междучасията. Пресфото-
БТА снимка: Владимир Янев 
(ЕД) 

 Източник: БТА



И се храним здравословно



Книга с детско творчество –
приказки, стихотворения и 
илюстрации

Д.Таскова и 5г клас



Състезание по география между седмите класове на 
тема „Пътешествие из  Азия”



Коледно състезание



Коледно състезание



ВОДОСВЕТ ЗА ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

24.01.2013



Проекти за опазване на околната среда
в час по човекът и природата



Проекти за опазване на околната среда
в час по човекът и природата

Моника 
Тенева

Дияна 
Василева



Национална викторина по история

“100 години Балканска война”

Първи кръг 

10 участници с   
максимален   
резултат



Народните будители и аз



Народните будители и аз



Ние вече сме грамотни



Празник на училището – 29.04.2013



Оспорвано състезание на тема:
“Насилието не е решение”



Наградите



Спортен празник - 30.04.2013



Учебни проекти по математика

Бонка 
Георгиева

Калина 
Ангелова

Красимира 
Чеканова

 Геометрията в архитектурата

 Математиката - забавна и полезна

 Математиката около нас

 Ремонт на моята класна стая

 Строителен обект

 България през моя поглед







Работа по проекти през 2012-2013

 Участвам и променям

 Успех

 Народните будители и аз

 Да използваме енергията разумно – начален курс

 Превенция на зависимости – 6 клас

 Система на кариерно ориентиране в училищното 
образование – 4 и 7 клас



Да използваме разумно електлическия ток – съвместно с EVN



УСПЕХ



УСПЕХ



УСПЕХ



УСПЕХ



УСПЕХ



ДЕЙНОСТИ  ПО ИНТЕРЕСИ  В  ПИГ



Участие в благотворителни акции

Масово

участие

 Акция жълти стотинки

 Лист по лист



Вътрешноучилищни квалификации



Създаване на положителна мотивация за учене            
28.01.13



Коучинг умения



13.05.2013



Представяне на разработени тренинги за ученици



Работа в групи



Отчет на дейността през 2012-2013г. 

 9. June 27, 28 and 29th ESHA president and Chris Harrison

 were presented in the EPNoSL conference in Berlin. As ESHA

 president I’ve given an introduction keynote on the theme.

 10. August 3 – 8 ESHA attending the ICP Council in

 Johannesburg.

 11. August 29th and 30th ESHA board meeting in Utrecht. On the

 agenda besides others:

 • Update position papers

 • Working details for the work on the website and magazine

 • The work of the quality manager

 • Working contracts with ESHA staff members

 • The search for translators

 • The EC programs and update conferences

 12. October 1st – 3rd ESHA regional conference in Plovdiv

 Bulgaria. As president I was present and gave a keynote

 speech EC program 2020

 13. October 11th, visit and update on the international committee

 of ASCL in London.

 14. October 17th – 19th I attended the excellent NAPD conference

 in Galway and gave a speech on several ESHA issues.

 15. October 28th – 31st ESHA organised its 13th biennial

 conference in Edinburgh. More than 450 participants from EC

 countries were present. For more details; see ESHA magazine

 November at www.eshamagazine.com

 16. November 28th EUCIS Brussels: Rethinking skills

 17. December 18th meeting at EPNoSL conference in Brussels

 Pres ide ntial Report 2012
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КОКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ



Национално състезание на СБНУ

Активно 
участие на 

ученици от  1д, 
2, 3, 4 клас и 
максимални 

резултати в 
състезанията:

Аз рисувам

Аз и буквите 

Аз общувам с 
Европа

Аз и числата

Аз природата 
и светът

 За финала се класираха общо 38 
ученици с максимален резултат

 4 първи места 



МАТЕМАТИКА

Елена 
Ролева

Теменужка 
Тошева, 
Елена 
Ролева

Красимира 
Чеканова

Мая 
Добчева

 Математически турнир „Димо Малешков” 

Елена Панайотова, 2б – трето място

 Математически турнир „Румен Грозданов”

Станимир Колев, 2б – трето място

 Състезание по математика за 5 клас ОУ „Елин Пелин”

Лилия Теодошева, 5а – второ място

 Великденско математическо състезание ОУ „Драган 
Манчов”

Кристиян Христосков, 1б – трето място

Георги Шопов, 2б – второ място

 Областно състезание по математика „Обичам 
математика”  

Александра Стефанова, 4в – трето място



МАТЕМАТИКА

Елена Ролева

Живка Кочева

Мария Нанкова

 Европейско кенгуру

Елена Панайотова, 2б – трето място

Александър Радев, 3б - трето място

Димитър Попов, 1а  – поощрителна 
награда



МАТЕМАТИКА

Н.Илчева 

М. Кирилова 

М.Нанкова

М. Кувенджиева

Призови места:

 Национално Коледно математическо състезание 

Цвета Должикова, 1д

Габриела Зарева, 2г 

Елеонора Ламбева, 2г 

Александър Радев, 3б

 Математически турнир „Димо Малешков” 

Александър Радев, 3б 

Николай маринов, 3б 

 Математически турнир „Иван Салабашев” 
Александър Стойчев, 4а 



БЕЛ

Ел.Ролева

Т.Тодоранова

 Национален детски конкурс за авторска 
приказка „Ще ти разкажа приказка”

Анастасия Калева, 3в  – второ място

 Състезание „Свети Иван Рилски”

- първи етап

Елена Панайотова, 2б – първо място

Станимир Колев, 2б – трето място

Ивелина Панайотова, 3г – трето място

- генерално класиране

Елена Панайотова, 2б – трето място 



БЕЛ

Петя Динкова

Диана Таскова

Мариана 
Кувенджиева

 Регионален етап на ХІІ национален конкурс 
„Бог е любов” на тема: „Вяра и милосърдие” 

 ЖАНР РАЗКАЗ / ЕСЕ 

Юлия Вързилова, 4а – първо място

Стефка Видева, 5г – първо място

Елина Атанасова, 4а  – второ място

Диана Синапова, 5а клас – второ място

Нина Иванова Кузева, 2б – трето място

Мина Божилова, 4а – трето място

 ЖАНР СТИХОТВОРЕНИЕ

Лилия Табакова, 5а  – трето място



БЕЛ

Петя 
Динкова

Литературен конкурс 
„Език свещен на моите деди” 

Грамоти за:

 Лилия Теодошева, 5а

 Диана Синапова, 5а

 Звездомира Жековска, 5а

 Лилия Табакова, 5а

 Ния Кюркчийска, 6б



БЕЛ

Райна 
Синджирлиева

Евелина Васева

 Литаратурен конкурс “Eдно 
невероятно пътуване във времето” 

Магдалена Въргова, 7г – грамота

Калоян Цанков, 4г - грамота



Състезание по български език и литература и 
математика за 7 клас в ЧУ „Дружба”

Нели 
Дамянова

Бонка 
Георгиева

Евелина 
Васева

Подарък за 
училището 
касетофон

 Иван Кабаджов,7б клас – второ място

 Божидар Узунов, 4г клас – второ място



Английски език

Елена 
Стойчева

Подарък за 
училището 
принтер и 
скенер

 Състезание по английски език в 
ЧУ”Дружба” „Английски за знаещи”

Явор Юруков, 7в – първо място

Дамян Дичев, 7г - второ място

Александър Кузманов, 7г – четвърто място

 Олимпиада по английски език – в

„Евро – Алианс” ООД 

Елина Караджова, 3б - първо място 



Английски език

Елена 
Стойчева

Олимпиада по английски език –
„Евро – Алианс” ООД 

Елина Караджова, 3б - I място



ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО                                        

Мария 
Петрова

Ани 
Георгиева

 Общински конкурс за изобразително изкуство „ 
Да спасим Земята”

Катя Гаджева,1г - първо място

Теодора Червенкова,1г – второ място

Теа Атанасова, 1г – трето място

 Конкурс за рисунка „Възкресение Христово”-
грамоти

Лилия Табакова, 5а 

Елена Запрянова, 1г

Петя Генчева, 1г

Катя Гаджева, 1г



ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Мария 

Петрова

Ани 
Георгиева

 Регионалния етап на ХІІ национален конкурс „Бог е 
любов” на тема: „Вяра и милосърдие” 

 ЖАНР  РИСУНКА 

Иван Вълчинов,1г  – първо място

Катя Гаджева,1г – трето място 

 Национален конкурс за рисунка „Незабравими спомени от лято 
2012” – грамоти, предметни и парични награди

Атанас Костадинов, 6а – второ място

Илина Николова и Йоана Ковачева,6г – трето място

 XVI Национален конкурс за весели детски рисунки „Малките 
нашенци” в рамките на Чудомирови празници 2013

Валентин Тодоров Вълев,1г - първо място

 Седми Национален конкурс за литературни творби и рисунки 
„България в сърцата и мечтите ни”, раздел рисунки 

Петър Маламов, 7в – поощрителна награда



ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Божана 
Панайотова

Тинка 
Тодоранова

 Конкурс за рисунка “Хисаря рисува 2013” на 
тема: “Южната порта-емблема на 
града”-участие на ученици от 3а и 3г клас

 Специална награда за:

Атанас Раев, 3а

Мария Дичева, 3г

 Грамота за най-активно участие на 

ОУ”Райна Княгиня”

 Предметни награди за участниците

 Конкурс за рисунка “Градът на Апостола –
моят град”

 Специална награда за Габриела Гергова, 3г



ОЛИМПИАДИ

Диана Таскова 

Елена 
Костадинова

Мая 
Костадинова

Лиляна 
Янакиева

Мариана 
Кувенджиева

 Областен кръг на олимипиада по български език и литература   

Мирела Петрова Илиева, 5г – второ място

 Областен кръг на национална олимипиада по физика и астрономия –

класирани за  участие в националния кръг  от област Пловдив

Иван Дончев Кабаджов, 7б

Мария Стефанова Владова,7в

Георги Славов Найдев,7б

 Областен кръг на олимпиада по география и икономика - класирана   за 

националния кръг

Виктория Ветчакова – 7в клас

 Областен кръг на олимпиада по история и цивилизация

Димитър Василев Боруков,6б – първо място

Мирела Претрова Илиева, 5 г – второ място

Кристина Данаилова Петрова,6в – второ място

Диана Сабинова Синапова, 5а – трето място

 Областен кръг на олимпиада по математика  

Александър Димитров Стойчев, 4а – второ място



СПОРТ

Ученически игри  - финали
на първенството по 
волейбол – 3 място 

 Адриана Ветчакова , 3в

 Росица Пеева,5а

 Кристина Тодорова,5в

 Гергана Петрова, 5б

 Кристина Петрова, 6в

 Добрина Христоскова, 6г

 Румяна Динкова, 6г

 Виктория Ветчакова, 7б

 Нели Маринкова, 7г

 Деница Бекирска , 7а 

Ръководител: Мирослав Велев



СПОРТ

Мирослав 
Велев Районно първенство по баскетбол - трето място

 Георги Паунов, 7г

 Борис Миндов, 7а

 Атанас Костадинов, 6а

 Станимир Стайков, 6а

 Лъчезар Велев, 6б

 Георги Камбуров, 6б

 Данаил Пелтеков, 6в

 Петър Шентов, 6г

 Станко Минков, 6д

 Петър Немцов, 6д        





СПОРТ

 Национален спортен празник  - Спорт за 
всички  „Мама, татко и аз, баба, дядо и 
внуче” 

Мартин  Митрев, 2а – трето място

 Национален спортен празник „Св. 
Георги”-2013, Спорт за всички „Мама, 
татко и аз, баба, дядо и внуче”

Мартин Митрев, 2а – трето място

 Национален турнир по спортни танци –
Бургас

Анжелина Венева, 4а – първо място

 Турнир по тенис „Тенис 10”

Виктория Василева , 2а  – трето място

 Тенис на маса , Републиканско 
първенство 

Юлия Вързилова, 4а – трето място



 Спорт

 Международен   шампионат по 
аеробика

Васил Христов, 2б – второ място 

 15 –ти  Национален турнир по 
аеробика 

Десислава Ангелова, 4а – първо място

 Национален шампионат  по аеробика

Мария Тютюкова, 4а - златен медал 
/индивидуално

 Плуване  

Александър Велков , 2в  

- второ място 25 м. Бътерфлай

- трето място свободен стил



Международен ученически 
конкурс „Заедно в 21 век” 

 Викторина по история 

Димитър Боруков, 6б
второ място 

 Раздел „Проза”  

Димитър Боруков, 6б 
поощрителна награда 



24.05.2013



Награди

 Г-жа Нели Дамянова -
старши учител по 
български език и 
литература в ОУ "Райна 
Княгиня", получи 
награда "Учител на 
годината - 2013" в 
хуманитарно 
направление. Наградата 
беше връчена от 
министъра на 
образованието проф. 
Николай Милошев.



Награди

 15 пловдивски учители и 
директори бяха удостоени с 
националната награда на 
просветното министерство 
“Неофит Рилски”. Тя се 
връчва за особени заслуги в 
областта на образованието. 
Грамоти получиха 13 
училищни преподаватели и 
2-ма от детски градини. 
Сред отличените бе отново 
г-жа Нели Дамянова.



Награди



Награди

 Г-жа Т.Тошева, 
старши учител  НУП, 
бе удостоена с 
почетна значка на 
гр.Пловдив. 
Наградата беше 
връчена от Иван 
Тотев, кмет на 
община Пловдив.



Споделяне на добри практики

 Среща на ученици от 
прогимназията с 
инспектор Джени Росдал 
от полицейско 
управление в Малмьо, 
Швеция / гост по 
програма за обмен на  
полицейски служители 
към Европейски 
полицейски колеж за 
споделяне на добри 
практики/. 

 Тема на срещата –
агресия, сигнали за 
насилие, общуване



КОНФЕРЕНЦИИ

 Национална конференция 

Stencil – Европейска 
мрежа за творчество и 
иновации при 
преподаване по 
природоматематически 
дисциплини 

 Калина Ангелова –
17.06.2013 – хотел 
“Коликовски”, София



Закриване на учебната година



Наградени учители

 Г-жа Нели Дамянова - старши учител по български
език и литература в ОУ "Райна Княгиня", получи
награда "Учител на годината - 2013" в хуманитарно
направление. Наградата беше връчена от
министъра на образованието проф. Николай
Милошев.

 15 пловдивски учители и директори бяха
удостоени с националната награда на просветното
министерство “Неофит Рилски”. Тя се връчва за
особени заслуги в областта на образованието.
Грамоти получиха 13 училищни преподаватели и 2-
ма от детски градини. Сред отличените бе отново г-
жа Нели Дамянова.

 В творческо писане онлайн, проведено от
издателство „Просвета” и Българско национално
радио, г-жа Петя Динкова, старши учител по
български език и литература в ОУ "Райна Княгиня",
бе посочена като една от най-успешно
представящите се учители на ученици, които могат
да пишат, мислят и творят.

 Г-жа Т.Тошева, старши учител НУП бе удостоена с
почетна значка на гр.Пловдив. Наградата беше
връчена от Иван Тотев, кмет на община Пловдив.

 Г-жа Лиляна Янакиева за успешната работа по
подготовката на ученици за участие в
Международен ученически конкурс “Заедно в XXI
век” – творческа почивка в курортен комплекс
“Камчия”, община Аврен, област Варна, хотел “Орф
Палас”





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


