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     ОУ"Райна Княгиня" е на III място в класацията на училищата от област Пловдив 

на Националното външно оценяване VII клас . 

                    Учениците от IV клас са на V място по математика в област Пловдив и 

на VIII място в общата класация. 
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ОБЯВА 

На основание чл. 98, ал.1 и ал. 2 от НРПУРОИ, 

ОУ “РАЙНА КНЯГИНЯ”, НАХОДЯЩО СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН “СЕВЕРЕН”, УЛ. 

“ПОЛК. САВА МУТКУРОВ” № 40 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 

СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

  

ОБЕКТ/ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА 

Площ, 

кв.м. 

Начална 

мес. цена 

Депозитна 

вноска за 

участие 

1. Стоматологичен кабинет към ОУ “Райна 

Княгиня”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40, гр. 

Пловдив, район „Северен” 

21 кв.м. 81,90лв. 8,19 лв. 

2. Срок за наемане на обекта –3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора 

за наем. Внасянето на депозита за участие в конкурса се извършва до 16.00 часа на 

25.06.2018 г. вкл. по следната банкова сметка на името на ОУ „Райна Княгиня”:BG 34 

IORT 7375 3102 0096 00, BIC:IORTBGSF, Банка: ТБ ИНВЕСТБАНК. Цената на 

конкурсните книжа е 50 лева с вкл. ДДС /невъзвращаеми/. Таксата на конкурсните книжа 

се внася по следната банкова сметка на името на ОУ „Райна Княгиня”: BG 34 IORT 7375 

3102 0096 00, BIC:IORTBGSF, Банка: ТБ ИНВЕСТБАНК, клон Пловдив. 

Получаването на конкурсните книжа и подаването на предложенията/офертите става в 

касата/канцеларията на ОУ “Райна Княгиня”, гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Полк. 

Сава Муткуров” № 40 до 16.00 ч. на 25.06.2018 г. срещу документ за платена такса. 

Конкурсът ще се проведе на 26.06.2018 г. /двадесет и шести юни две хиляди и 

осемнадесета година/, от 14,00 часа в учителската стая на ОУ “Райна Княгиня”, гр. 

Пловдив, район “Северен”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40. 

Оглед на обекта се провежда след предварителна заявка на тел.: 032/957 174; 032/953 055 

  

Четенето и ученето - все по-интересно за учениците от ОУ „Райна Княгиня“.  



 

Иновативен начин за привличане на вниманието на децата към книгите са измислили от 

ръководството на учебното заведение като на мястото на старите шкафчета в коридора на 

3-я етаж са направили напълно нови кътове за четене. За удобство има дори възглавници, 

а на рафтове са сложени различни сборници с разкази, приказки, енциклопедии и т.н. 

ОУ „Райна Княгиня" е инициатор и участник в съвместния проект „Иновативни училища" 

на Община Пловдив и фондация Световен образователен форум България и е официално 

признато от МОН за иновативно заради успехът му по внедряване на работа в екип във 

всички часове във всички класове от 1 до 7 клас. 

„Надяваме се по тази начин да стимулираме децата да четат повече книги, да провокираме 

тяхната креативност, да развием техните меки умения към общуване и социализация“, 

заяви директорът на Мария Гайдарова. „Това е място, където те по-лесно ще могат да се 

докоснат до ценностите и до мъдростта на книгите“, уточни тя. 

„През последните години в училище „Райна Княгиня“ се вижда много голяма промяна и 

тя се дължи на всички Вас. „Иновативни училища“ са една от първите мащабни програми, 

която започнахме преди години. Понякога дори реорганизацията на класните стаи и 

коридорите прави образованието по-интересно и по-достъпно“, сподели заместник-кметът 

Стефан Стоянов. Той акцентира на факта, че Община Пловдив се стреми непрекъснато да 

помага на училищата, когато става въпрос за иновации в учебния процес. 

На кътовете за четене освен книги има и цитати на известни личности и снимки на места 

от България, които са част от световното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО, 

а Пловдив е представен с Етнографския музей.  

ОУ „Райна Княгиня“ е първото пловдивско училище, което смени средата на класните 

стаи и ориентира учениците за работа в екип. То разполага с напълно обновена 

материална база, а средата е реорганизирана, като чиновете са подредени не в редици, а на 

групи, освен уроците децата учат как да правят презентации и да защитават това, което са 

направили. 



„По този начин учениците работят заедно, равнопоставени са, играят. Мотивацията им е 

по-голяма, тъй като под формата на игри, успяват да усвоят необходимите знания, а и 

агресията е намаля“, заключи директорът Мария Гайдарова. 

Пътуваща къща с книги спря в ОУ „Райна Княгиня“ 

 

 

Пътуващата къща с книгите, създадени от участниците в Националния eTwinning проект 

„Родна стряха“, пристигна в Пловдив. Тя дойде от Свищов и най-напред спря в ОУ „Райна 

Княгиня“, след което ще посети и малчуганите от група „Ариел“ на  ДГ „Чучулига“. 

Като участници в проекта учениците от „Райна Княгиня“ изпратили своята пътуваща 

книга след инициативата „Традициите, които трябва да съхраним в рода“, в която се 

включили и бабите на децата. В нея са събрани извадки от училищните проекти „Моето 

родно селище в миналото и днес“, „Полезните билки за деца“, „Интервю с баба“. От 

началото на учебната година децата приели предизвикателството да събират стари 

традиционни рецепти, да изследват образите на бабата и дядото в българските народни 

приказки. 

“Създадената бе и електронна книга, направена като лапбук  3D. Там откриваме задачи за 

четене с разбиране, рисунки, рецепти, мисли за рода и семейството, снимки на празници, 

стихотворението „Родна стряха“ и думи за автора – Ран Босилек”, обяснява 

преподавателят и Мария Петрова, която е ръководител на проекта. 

След Пловдив пътуващата книга заминава за Асеновград, ще мине през Враца, Белене, 

Плевен, Разград, Левски и ще се върне обратно в Свищов. 

Семинар с Фондация „Smarty kids” относно безопасността в интернет, 

През месец февруари в ОУ „Райна Княгиня“ започна провеждането на семинари на тема 

„Безопасност в интернет“. 

Обучението е водено от основателите на Фондация SmartyKids, Иван Станчев и Георги 

Балабанов. Първата среща с учениците на ОУ „Райна Княгиня“ бе на 20-ти февруари. 



Срещите се водят ежеседмично и в тях до този момент са участвали ученици от IV, V, 

VI,VI и VII клас. 

Диалогът, осъществен с децата, бе с цел изграждане на технологична грамотност и 

култура при използване на съвременните технологии и социални мрежи. Специалистите 

обърнаха внимание и на погрешното отношение към технологиите, което прави от децата 

зависими консуматори вместо творци на дигитално съдържание и продукти. 

Очакват се следващи срещи с фондацията, на които темата за безопасността в интернет да 

бъде представена и на други ученици на ОУ „Райна Княгиня“. 

С впечатляваща изложба и авторски стихове честваха Световния ден на водата в 

“Северен” 

 

   

    Мащабна проява по случай 22 март - Световен ден на водата - се проведе вчера в ОУ 

„Райна Княгиня”. Фоайето на учебното заведение стана територия на подготвените и 

презентирани от учениците материали, чийто главен герой бе водата – нейното опазване и 

балансирано разходване. Тясно се оказа пространство за многобройните желаещи да видят 

резултата от труда на възпитаниците на училището. 

     Директорът на институцията г-жа М. Гайдарова посрещна кмета на района инж. Ральо 

Ралев, заместик-кмета Л.Кътова, гл. експерт „Образование” Н.Нончева, гл. инспектор 

„Екология и чистота” Е.Андреева, както и г-жа Т.Цанкова, ст.експерт в РУО на МОН. 

М.Гайдарова увери своите гости, че има какво да видят и да научат от малките стопани на 

училището. Многобройни групи ученици от всички класове на училището започнаха да се 

трупат с интерес около експонираните продукти. Заслуга за впечатляващата с обема и 

качеството на материалите си изложба имат ръководителите на трите проекта, 

осъществявани по „Твоят час”: „Природата около нас”, „Екология” и „Изобразително 

изкуство”. 

     Към таблата,  макетите, рисунките, изготвени в процеса на работа по тези проекти,  бяха 

добавени и интересните материали, направени ръчно от всички ученици от петите класове 

в часовете по „Човек и природа”. С гордост г-жа М. Тенева, учител по „Биология и опазване 

на околната среда”, представи красивите разпределители за книги, на които учениците бяха 



изписали послания как да се пести най-ценният природен дар – водата. Изключителен 

интерес предизвикаха  сътворените стихотворения и приказки на тема „Капчица вода”, част 

от които прозвучаха в изпълнение на техните автори. Авторите на проектите с удоволствие 

характеризираха своя продукт и не криеха голямата удовлетвореност от свършената работа. 

Посланието на впечатляващата проява бе хората така да управляват природните ресурси, че 

кръговратът на водата винаги да остава балансиран, а опасните климатични промени да 

бъдат преодолявани със силата на знанието и действената грижа на поколенията. 

      Инж. Ралев изрази удовлетвореността си, че е станал свидетел на толкова смислена и 

богата на послания изложба. Той сърдечно поздрави учениците и техните учители за 

впечатляващата работа, която са извършили, и им пожела да продължават да търсят поле за 

изява на своя познавателен и творчески потенциал                        

 

    

 

 

Състезание по правопис на български език „Буквоплет“ 

       На 27 и 28.02.2018г. в ОУ“Райна Княгиня“ се проведе общоградско състезание по 

правопис на български език „Буквоплет“. 

      Състезанието се провежда за първи път в Пловдив и е само за второкласници. Състои 

от три кръга – произнасяне на думата буква по буква по правописните правила, попълване 

на смислово подходяща дума в изречение и записването ѝ и съставяне на изречение с тази 

дума. След всеки кръг отпадат половината от участниците. 

      В състезанието участваха 55 ученици от II клас, които се подготвяха в рамките на два 

месеца под ръководството на класните си ръководители - В. Дагова, С. Лъскова, Сл. 

Джурджева, В. Гатева, К. Дардова, М. Петрова. Материалите за училищния кръг бяха 

изготвени от екип в състав: Б. Панайотова, М. Скобарова, М. Кирева. 



 

В очакване на следващата задача                                                                  Финалистите от 

последния кръг 

 

                                     

 

 

        Победители са Силвана Стоева от 2а клас и Магдалена Добрева от 2г клас. 

        Те продължават състезанието на следващото ниво, мотивирани да стигнат до 

победата. 

                                                                                                             



 

 

 

Самостоятелна изложба живопис ”Приказен свят” на Венета Павлова, януари 2018 г. 

 

 

     Пеперуден свят”, „Повелителката на живота”, „Очите на мъдростта”, „Полъхът на 

сърцето” са всъщност впечатляващите наименования на живописните платна на 12-

годишната художничка Венета Павлова ученичка от VI клас на ОУ “Райна Княгиня”. 

Изключително талантливото момиче, чиято дарба е призната от доказани пловдивски 

художници, подреди самостоятелнаизложба “Приказен свят” във фоайето на училището 

си в първите дни на новата година. Рисунките и са изключително зрели за възрастта й, 

като част от тях са носители на престижни награди от национални и международни 

конкурси. 

     Събитието по откриването на изложбата бе отразено в иновативния образователен 

портал „Уча в Пловдив”, пред който директорът на училището Мария Гайдарова обясни: 

„Искахме да дадем гласност на таланта на Венета и да я подкрепим в усилията й да 

развива творческите си умения. Това, което тя прави, е много стойностно и мотивира 

останалите. Целта ни е в училище да създаваме среда, в която да провокираме децата да 

ценят изкуството и да подкрепят дарбата на съучениците си”. 

Въстановка по повод 140 години от Освобождението на България 

 

Паметни моменти от българската история в навечерието на 3 март оживяха в ОУ „Райна 

Княгиня”, където дружество „Традиция” възкреси герои и събития. 



 

Облечени в четнически униформи и народни носии, членове на организацията, чиято цел е 

да популяризира националната история и съхранява българщината, разказаха на 

второкласниците за смелостта и саможертвата на борците за национална свобода. 

Учителските бюра в актовата зала на училището едва успяха да поберат автентичните 

оръжия, използвани в Освободителната война. Репликите са притежание на членовете на 

дружеството, които те ползват по време на възстановките на исторически събития. 

 

Притихнали и развълнувани, децата следяха разказа за Капитан Бураго, ръководил 

освобождението на Пловдив, с интерес разглеждаха униформите на руските войници и 

българските опълченци.  Но бяха най-нетърпеливи да докоснат оръжията. 

“За първи път видях цървули и навуща”, възкликна Естел, която остана най-силно 

впечатлена от револверите, които имал и Левски. Дори си представила как точно е бил 

заловен“. 

  

  



За Валери пък най-атрактивни се оказаха щиковете, пушките и ножовете, както и 

историята на капитан Бураго, начело в битката за Пловдив. 

Докато слушала разказа за геройствата на четници и опълченци, Пламена затворила очи и 

си представила как в мразовитите дни преди 140 години те са имали една цел – 

освобождението на България. 

„Най-много ме впечатли това, Как така са запазени револвери и костюми на четници“, 

недоумяваше Силвана. Нетърпеливи да узнаят повече, второкласниците атакуваха с 

безброй въпроси атрактивните си гости и научиха любопитни и непознати за тях факти. 

Срещата, организирана по повод националния ни празник, приключи със специален 

подарък за музея на училището – гилза от възстановка на боевете при Шипка. 

Проект „Живот на килограм“ 

 

“Живот на килограм” е проект, създаден и реализиран от „Психодраматична работилница“ 

и Фондация „Извън кръга”, и е насочен към превенция на хранителни разстройства сред 

ученици от 12 до 18 години. 

Специалистите в областта проведоха три срещи с ученици на ОУ „Райна Княгиня“ от Vи 

VI клас. 

По време на заниманията с класовете бяха разгледани следните теми: 

 Тема 1: Връзката между външния вид и хранителните разстройства. 

 Тема 2: Връзката между емоциите и хранителните разстройства. 

 Тема 3: Видове хранителни разстройства и симптоматика. 

Учениците получиха информация за връзката между хранителните разстройства и 

представата, която имаме за собственото тяло, както и за емоционалния и преживелищен 

контекст, в който се развиват разстройствата на храненето. Дискутирани бяха теми, 

свързани с критериите за красота, за здравословните хранителни навици, за сиптоматиката 

на хранителните разстройства, както и за добрите и лошите стратегии за справяне с 

трудностите и др. Водещите успяха да запознаят учениците с това, как да разпознават 

сигналите на своето тяло при неправилен режим на хранене, и получиха насоки от кого да 

потърсят помощ и подкрепа, и колко важно е да се чувстват сигурни да споделят своите 

проблеми и преживявания. 

Събитието е проведено по инициатива на Диана Георгиева, учител по английски език в 

ОУ „Райна Княгиня“. 



 

 

Нови шкафчета за учениците от ОУ”Райна Княгиня” гр.Пловдив 

 

 

Учениците от общо 11 паралелки в пети и шести клас в ОУ”Райна Княгиня” вече имат 

модерни персонални шкафчета в които могат да оставят учебници, помагала и пособия. С 

места за багаж и тетрадки до момента бяха обхванати само децата от първи до четвърти 

клас. По този начин училището сложи край на проблема с тежките раници. 

Всяко едно дете от пети и шести клас вече има свое персонално шкафче с ключ и личен 

номер. Ученическите шкафчета са досущ като тези, познати ни от американските филми. 

       Новите шкафчета са разположени на цял етаж в училището. В тях децата оставят 

папки за различните предмети, пособия за физическо, изобразително, технологии. За 



закупуването им не са събирани средства от родителите. Подовата настилка в коридора 

също е нова. Покритието е антибактериално и ергономично. 

 

 

Коледни инициативи в ОУ”Райна Княгиня” 

      Коледа, това не е просто времето когато отваряме подаръците си, а времето когато 

отваряме сърцата си. Коледа е обич, вяра и надежда, огънят който разпалва доброто и 

пламъка на благотворителността. 

       Коледният дух завладя всички и в ОУ”Райна Княгиня” и събуди милосърдието в нас. 

Във връзка с тези празници в училището се проведоха няколко благотворителни 

инициативи: 

 Коледен базар с благотворителна цел 

     Децата от ОУ „Райна Княгиня“ изработиха  поздравителни картички и предмети за 

украса за училищен Коледен базар с благотворителна цел. В тази инициатива се включиха 

много ученици, които бяха подкрепени и от своите родители . Базарът бе открит на 

22.12.2017 г. във фоайето на училището и всеки можеше да си закупи от невероятно 

красивите изделия. 

     •Събраната сума от 875.80 ст. бе дарена под формата на консумативи от пълва 

необходимост, дървени пъзели и игри за деца, лишени от родителска грижа в Защитено 

жилище към „Олга Скобелева“, Пловдив  

    

  



 

 

     „Кутии на приятелството” 

       За поредна година ОУ”Райна Княгиня” се включи в традиционната кампания „Кутии 

на приятелството”, съвместно с БМЧК, за да зарадва с подарък децата , които няма да 

посрещнат Бъдни вечер и Коледа у дома, а в болничната стая. 

       

    Децата се включиха много активно и дариха нови книжки, играчки и лакомства, които 

бяха красиво опаковани и надписани с прекрасни послания за тях. Към много от кутиите 

бяха прикрепени и ръчно изработени картички с пожелания за скорошно оздравяване и 

късмет през новата година. 

 

 Коледно състезание 

    На 07.12.2017 г. се проведе Коледно състезание между учениците от випуските. Децата 

от II до VII клас, трябваше да покажат своите знания и умения по различни предмети, като 

задачите в надпреварата бяха с повишена трудност. Всички деца участвали в състезанието 

получиха грамоти за участие, а на класиралите се на първите три места лично им ги връчи 

Директора на училището Мария Гайдарова. 



 

Най-добрите от второклосниците са: 

1. Теодор Гайдаров -2а 

2. Лилия Пенева- 2а 

3. Димитър Станков-2г 

4. Валерия Палийска-2а 

5. Александър Мерджанов-2г 

  

Класирането при третокласниците е: 

1. Бианка Лотарова-3г 

2. Ивана Пашигова-3г 

3. Ная Атанасовска-3в 

Четвъртокласниците с най-добри резултати са: 

1. Димана Праматарова-4а 

2. Ванеса Трифонова-4в 

3. Христофър Кутрянов-4б 

Петокласниците класирали се на челните места са: 

1. Борислав Гьочев-5а 

2. Марио Ставракев-5в 



3. Александър Евров-5в 

При шестокласниците най-добри са: 

1. Нора Начкова-6а 

2. Ива Ичевска-6а 

3. Лидия Гарабедян-6а 

С най-добри резултати от седмокласниците са: 

1. Габриела Зарева-7г 

2. Александра Ладжева-7б 

3. Валентин Иванов-7г 

4. Ива Илева-7г 

 

     Коледна томбола 

       За радост на децата преди Коледните празници в училище се състоя празнична 

томбола. Тегленето на печелившите талони бе на 22.12.2017г. 

       Специално за малките първокласници Дядо Коледа мина по класните стаи и им 

раздаде лично наградките, което още повече приповдигна тяхното настроение. 

Първокласниците поздравиха госта си с песен или стихотворение. Децата бяха много 

въодушевени и с трепет очакваха да видят какво се крие в добре опакованото подаръче. 

 

Национална седмицата начетенето в ОУ „Райна Княгиня“ - декември, 2017 г. 



       И тази година ОУ „Райна Княгиня“се включи активно в Националната седмица на 

четенето, организирана от МОН, с участието на всички класове в разнообразни 

инициативи: 

 Четене на книги от публични личности 

üМаратонът на четенето се поде от Ральо Ралев, кмет на район Северен, който чете пред 

учениците от III клас откъси от „Патиланци“ на Ран Босилек и от приказки на Валери 

Петров. Децата бяха впечатлени от преживяното и ентусиазирани, пожелаха и те сами да 

прочетат откъси от свои книги, за да покажат какво са научили и колко им е приятно 

четенето като занимание. 

 

   Представители на „Ротари клуб Филипопол“ гостуваха на четвъртокласници и 

продължиха започнатата през учебната 2016/2017г. инициатива известни личности да 

четат на учениците с идеята да ги мотивират да обичат книгите. 

Проф. Дора Левтерова от ПУ „Паисий Хилендарски“ чете приказки на Джани Родари. 

Мариела Гюзелева от клуба пък разсъждава с децата върху любопитни факти от 

енциклопедия „Какво, къде, как“ за Европа. 

 

 

         Състезание „Най-добър четец на откъс от любима книга“ 

  



   Съревнованието във II, III и IV клас протече при предварително поставени критерии за 

бързина, яснота, точност и изразителност. Учениците   четоха  откъси от любими 

приказки, стихотворения, откъси от романи, изпълнявайки артистично своите роли. 

 Децата сами определиха кои четат най-изразително  чрез     емотикони, цветни картончета 

и спонтанни ръкопляскания. Най-добрите получиха грамоти като награда. 

 

 

Конкурс за рисунка „Магията Пловдив”, декември 2017 г. 

        

        Предколеден конкурс за рисунка „Магията Пловдив” бе проведен в район „Северен”, 

като част от „Фестивал на малките таланти”, насочен към стимулиране на творческите 

сили на деца и ученици, към поощряване на мотивацията им за изява в областта на 

словото, музиката, танца, рисуването. Конкурсът предизвика голям интерес, което говори 

участието с индивидуални работи на 123-ма художници от 8 училища в района. 

       Задачата им бе да представят хилядолетния ни град, като изберат за основа на 

рисунките си неговото минало, археологически паметници, забележителни красоти, 

знакови места и хора.Участниците в конкурса представиха впечатляваща със своята 

пъстрота картина на бъдещата европейска столица на културата. 

       Кметът на „Северен” Ральо Ралев бе гордият домакин на богата изложба, експонирана 

в районнота кметство. 



 

 

  

       Жури, съставено от секретаря на кметството, експерта по образование и главния 

архитект, заедно с преподаватели по изобразително изкуство оцени по достойнство 

работите на малките художници. 

       Учениците от ОУ”Райна Княгиня” се включиха в този конкурс с голямо желание и 

интерес и нарисуваха впечатляващи рисунки по поставената тема. За таланта си лично 

бяха поздравени от кмета и получиха великолепни подаръци, които ще стимулират 

творческите им търсения и ще доразвиват специфичните им умения в областта на 

изобразителното изкуство. 

На 22.12.2017г. бяха отличени учениците : Апостол Стоянов Берберов от 6б клас, Михаела 

Мартин Ланкарани  от 6д клас и Александра Антонова Имреорова от 7д клас с грамота и 

предметни награди. 

       За таланта си лично бяха поздравени от кмета на района Ральо Ралев, който благодари 

на директорите и преподавателите на училищата участвали в конкурса. 

 



 

Кампания за разделно събиране на отпадъци „Хартиена война” 

В рамките на десет дни от 06.11 до 17.11.2017 г. се проведе кампания за събиране на 

отпадъци „Хартиена война”, в която учениците трябваше да съберат възможно най-голямо 

количество отпадъчна хартия. 

      Целта на кампанията е да се изгради ангажираност в младите към отговорно 

отношение към отпадъците и да се покаже как ежедневните ни навици се отразяват върху 

околната среда. 

       Инициативата бе със състезателен характер и в нея се включиха 11 училища на 

територията на районите „Северен”, „Южен” и „Западен”, организирана съвместно с 

организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект” и „Булекопак”. 

       6.5 тона хартия успяха да съберат пловдивските ученици в рамките на инициативата . 

С най-добър резултат от 2101,72 кг бе отличено НУ „Христо Ботев”. На второ място с 

1243,52 кг се класира ОУ „Райна Княгиня”, а СУ „Константин Величков” се нареди на 

трето място. Всички класове включили се в мероприятието получиха почетни  грамоти за 

участие. 

 

Есенен спортен празник 

               Всички ученици се включиха активно в игрите по програмата на празника, 

организиран от учителите по физическо възпитание и спорт: Б.Илкова, Д.Хорозов, 

М.Велев и класните ръководители на класовете в училището.        Първокласниците 

гледаха презентация на тема: „Велики български спортисти”, а после играха щафетни 

игри. Най-бързи бяха децата от Iа клас. 



 

      Второкласниците дискутираха на тема: ”Спортът и здравето”. Проведоха интересни 

щафетни игри в парка зад ОДЗ „Славей”. Победа извоюваха IIб клас . 

       Третокласниците играха „Народна топка” в двора на училището разделени на отбори. 

На финала се класира отбор „Комета” . Учениците гледаха презентация на тема: „Спортът 

– извор наздраве и сила”. Проведоха и състезателни игри в парк ”Сърнена гора”. 

     Четвъртокласниците също играха „ Народна топка" . На първо място секласираха 

учениците от IVв клас. В парка зад ОДЗ „Славей” дискутираха на тема: „Здравословен 

начин на живот чрез спорт „ и играха на свободни игри. 

       Петокласниците демонстрираха свои презентации на тема: „Модерни екстремни 

спортове”.Момичетата от класовете играха обичаната от всички игра „Народна топка”, а 

момчетата – футбол. Бягаха крос в парк ”Рибница”. На финалите триумфираха учениците 

от Vг на футбол, а от Vд на народна топка. 

     Шестокласниците спортуваха на волейболното и футболното игрище. Момичетата и 

момчетата от VIе клас победиха във волейболната и футболната игра. 

      Учениците подготвиха презентации на тема:„Вдъхновяващи спортни шампиони 

иличности” и проведоха лекоатлетически щафети. 

 

 

     

                                                   



       Есенният спортен празник в ОУ“Райна Княгиня“ приключи с награждаване на най-

добрите спортисти и пожелания за нови спортни успехи, а наградите връчи Ральо Ралев - 

кмет на район „Северен”. 

  

 

 

Участие в Национална програма за профилактика на оралните заболявания 

       ОУ „Райна Княгиня” се включи активно в Националната програма за профилактика на 

оралните заболявания и получи грамота за масовото участие на децата от първи и втори 

клас. Инициативата е по програма на МОН, която се реализира съвместно с Българския 

зъболекарски съюз и националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене 

и по хигиена на детската и юношеска възраст. 

 

 

 

 



       Всички 260 първокласници и второкласници участваха в проведените в училище три 

здравни беседи. Децата научиха как е правилно да се мият зъбите, кои храни трябва да се 

избягват, за да бъдат здрави зъбите, как да ги предпазват от развитие на кариес и как 

помагат за това силантите. 

       Родителите също бяха запознати с дейностите по програмата и попълниха 

информирано съгласие децата им да бъдат прегледани. 

       Програмата ще продължи до 2020 година и се очаква 70% от децата до 12-годишна 

възраст да имат знания и умения за опазване на оралното си здраве. Целта е половината от 

малчуганите на 6 години да бъдат със здрави временни и постоянни зъби, а до 70 на сто от 

тийнейджърите на 18 да нямат извадени. 

 

 

 

 

Министърът на образованието Красимир Вълчев откри майсторски клас в Пловдив 

на 25. 10. 2017 г. 

Началото на майсторски клас „Класната стая на 21 век – умения, иновации, технологии“ 

бе дадено на 25.10 2017 г. в Пловдив от министърът на образованието Красимир Вълчев. 

Форумът, в който се включиха повече от 200 учители, директори и образователни 

експерти от цялата страна се събраха за обмяна на добри практики. Събитието бе 



организирано от фондация „Световен образователен форум България”, Община Пловдив и 

ПУ „Паисий Хилендарски”. 

    „Иновациите в училище и дигиталните технологии ще формират кода на нашето 

бъдеще . Нямаме гаранция, че всички иновации ще са полезни, но това е пътят.”,заяви 

министърът.Според него иновациите в училище трябва да бъдат насърчавани, но 

рецептата не е тотална дигитализация. По-важно е учениците да имат дигитална 

образователна култура – да прекарват времето си в мрежата с образователна цел. 

      Министърът бе обявен за посланик на добра воля на „Световен образователен форум“ 

от председателя на фондацията в България и директор на ОУ” Райна Княгиня” Пловдив 

Мария Гайдарова, която му връчи отличието.  

 

Третата годишна инициатива на фондацията провокира експерти на МОН,  на 

Регионалните управления по образованието и на общините, на образователни 

институции, международни експерти и лидери в образованието да помислят как 

промяната в света около нас трябва да се отрази върху преподаването и организация на 

класната стая. 

    Разгледаха се различни аспекти на качественото образование и преподаване,  споделиха 

се добри практики от утвърдени иновативни училища. 

    Президентът на Световен образователен форум и експрезидент на Европейската 

асоциация на училищните директори Тон Дюиф говори как да развиваме уменията на 21 

век в класната стая, като в дискусията по този модул се включиха и зам.-кметът по 

образование и иновации в Община Пловдив Стефан Стоянов, началникът на РУО София 

Ваня Кастрева и Елеонора Лилова – директор на 2 СУ София. 



 

 

    Мария Гайдарова представи презентация защо са важни иновациите в образованието и 

как да ги инициираме. Панелисти по темата бяха директорът на 51 СУ в София Асен 

Александров, който е и зам.-председател на комисията по иновации към МОН, Озден 

Мурадова – главен експерт от отдел „Образование“ в Община Пловдив и Ивайло 

Старибратов – директор на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”и член на УС на 

ИКТ клъстер. 

    „Как чрез технологиите училищният лидерски екип да постигне резултати, които 

променят положително живота на децата” бе темата на третия модул от майсторския клас, 

по който лектор бе директорът на Департамента за квалификация и професионално 

развитие на педагогическите специалисти към ПУ проф. Галин Цоков. Панелисти бяха 

Александър Ангелов от Център за творческо обучение, Антон Бъчваров от „Уча.се” и 

пловдивският преподавател на ОУ„ Райна Княгиня” гр. Пловдив Тихомир Алексиев. 

 

 

 

 

 



     

Подаване на сигнали към екипите по обхват на ученици 

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на 

деца и ученици: 080010112, obhvat@mon.bg. 

2017/2018 

 

                                                       Проект „Спортно междучасие по програма 

                                                         „Пловдив на младите” на Община Пловдив 

     

     През първия учебен срок на новата учебна година учениците от ОУ „Райна Княгиня” 

ще участват активно по проекта „Спортно междучасие”. 

Инструктори,треньори,хореографи,представители на популярни видове 

спорт,ръководители на спортни клубове ще водят по установен график заниманията на 

открито. 

     Преди началото на учебния ден децата ще се раздвижват и зареждат емоционално и 

физически за началото на часовете. Дейностите включени в проекта са в широк диапазон – 

от дихателни практики и упражнения срещу стреса и умората до релаксиращи движения 

от най-популярните танцови стилове.Програмите са съобразени с възрастта на 

подрастващите. 

 

 



 

 

2017/2018 

                                                                   Откриване на учебната година 

    Тържеството по случай откриването на новата учебна година събра в двора на 

училището развалнуваните ученици, учители и родители. Откриването започна с 

издигането на българското знаме под звуците на Националния химн. Гости на празника 

бяха инж. Ральо Ралев-кмет на район Северен, Христо Кирков-председател на УН и 

Виргин Кацаров-председател на Обществения съвет на ОУ"Райна Княгиня", които 

приветстваха всички присъстващи. 

 

 

  Бяха получени и поздравителни адреси от Милена Дамянова – председател на комисия по 

образование и наука в Народното събрание и от Иван Тотев – кмет на гр.Пловдив.  В духа 

на българската традиция празничната програма започна с изпълнението на народен танц от 

групата по народни танци от II клас по проект ”Твоят час” към училището с ръководител 

Софка Комитова,продължи с изпълнението на песен на английски език от група от IV клас 

по проект „Твоят час” с ръководител Катя Дардова.Специален поздрав с танц отправен от 

мажоретния състав при училището с ръководител Боряна Илковапо проект „Твоят час” и 



завърши с прекрасното изпълнение на песен от вокалната група с ръководител Димитринка 

Трендафилова също по проект „Твоят час”. 

 

 

   

 

         

 

    Новата учебна година бе открита от Мария Гайдарова – Директор на ОУ”Райна 

Княгиня”.Тя поздрави всички присъстващи и пожела учебната годината да бъде успешна 

и ползотворна.Приветства тръпнещите от вълнение първокласници,които прекрачиха за 

първи път училищния праг на вече утвърденото със статут иновативно училище и им 

пожела „На добър час!”. 



              

       Събитията по откриването на Новата учебна година в ОУ”Райна Княгиня” бяха 

отразени в иновативния обазователен портал „Уча в Пловдив”. 

 



 

 

Иновативно училище 

     С решение № 391 от 17.07.2017г. на Министерски съвет за приемане на списък на 

иновативни училища ОУ"Райна Княгиня"- Пловдив е утвърдено като иновативно. 

    ОУ „Райна Княгиня” е сред деветте пловдивски училища, които получиха статут на 

иновативни с решение на Министерски съвет от 17.07.2017г. 

   Под мотото „Аз променям” училището въвежда иновации за втори и трети клас, като 

поетапно за четири години ще бъдат обхванати всички ученици от първи до седми клас. 

   Материалната база е обновена и още по-привлекателна за учениците. Два розариума 

посрещнаха децата и родителите за 15 септември. Цветните алеи в двора, оформени през 

лятната ваканция, донесоха още повече усмивки. За целодневната организация на 

обучение са изградени и две детски площадки с ударопоглъщаща настилка. Инсталирани 

са и два допълнителни фитнес уреда, с което спортните съоръжения на открито стават 

общо четири. 

 



 

   

 

 

                                               

 

    Библиотечно-информационният център е напълно обновен. Книжният фонд е обогатен, 

обновени са компютрите, има и Wi Fi. Идеята е след като получат задание от учителя, 

децата да могат да отидат в центъра и да подготвят проекта си.  Във фоайетата пък са 

заложени места, където да излагат творбите си, да правят тематични изложби, свързани с 

техни инициативи. 



 

Всяка класна стая е въвела свои „Златни правила”,които се спазват безусловно.Учителите 

са квалифицирани как да организират учебния час, като използват иновативни методина 

преподаване с акцент върху груповата работа и проектно ориентирания подход. 

Задължителен елементе прилагането на информационните технологии, класните стаи са 

снабдени с интерактивни дъски и мултимедийни проектори, въведени са и облачните 

технологии. 

 

 

 

  

Делегация от японски образователни експерти на посещение в Пловдив за обмяна на 

добри практики – 5 юли, 2017г. 

Нашето иновативно училище „Райна Княгиня“ впечатли образователни експерти от 

Окаяма с груповата работа и организацията на средата в класните стаи. Мотохиса 



Найто от Отдела за насърчаване на образованието и Асои Такоши от Японската 

асоциация за устойчиво развитие, които ни гостуваха , останаха с прекрасни 

впечатления от внедряването на информационните технологии в учебните часове, 

въвеждането на нови методи на преподаване чрез групова работа и проектно 

ориентиран подход, както и от регулярната квалификация на учителите. 

 

    

Директорът Мария Гайдарова обясни, че са въведени облачните технологии за 

оценяване на учениците 5-7 клас и за връзка с родителите, че развиваме умения на 

XXI век в класната стая, така че децата да анализират и презентират, да общуват и 

да са социално активни. Гостите се изненадаха, че нашите деца постигат знания, 

развивайки умения. Докато разглеждаха класните стаи, те проявиха особено 

внимание към организацията на работната среда и обясниха, че само едно училище в 

Окаяма работи по този начин. А на децата от IIIа клас, които ги посрещнаха по 

българска традиция с питка и шарена сол, подариха оригами. Получихме като 

подарък ръчно изработена репродукция, символизираща красотата на Япония. 



 

 

Делегацията от японския град е на посещение в Пловдив за обмяна на добри 

практики във връзка с членството на града под тепетата в Глобалната мрежа на 

учещите градове на ЮНЕСКО. През 2016г. Пловдив стана първият български град, 

който получи сертификат за членство, като целта на организацията е подкрепа и 

поощряване на практиката на учене през целия живот, насърчаване на политиката 

на диалог и партньорско обучение между страните членки, създавайки връзки и 

разработвайки инструменти за напредъка на учещите градове. Окаяма също има 

разработен проект „Образование за устойчиво развитие“, според който всеки има 

право да получи качествено образование и така да изгражда умения и знания, да се 

подпомогне икономическото бъдеще на човека и да го интегрира в обществото. 

 

                                                                

 

 



 

УСПЕХИ 

Национална Олимпиада по математика 2017/2018г. 

Учениците на ОУ „Райна Княгиня“ взеха участие в ежегодно провежданата Национална 

Олимпиада по математика. Състезанието преминава в три кръга. 

Първо място на Областен кръг заеха с максимален брой точки Димана Праматароваот IV а 

клас и Ива Ичевска VI а клас. 

  

Учители: Б. Панайотова, Ел. Стоева 

  

С много добър резултат са и учениците: 

Александър Должиков, 4в– 6 място 

Иван Дюлгерски, 5а – 8 място 

Учители: Любка Козарска, Красимира Чеканова 

„Академика XXI век” 

Арлет Харкас, ученичка от VI Е клас на ОУ Райна Княгиня е получила II-ра награда с 

грамота и медал на конкурса „Музика", на тема „България", проведен от „Академия 21 

век". 

Класен ръководител е Стоянка Анева 



 

Областен кръг на олимпиадата "Знам и мога", 

Ученици от 4 клас на ОУ"Райна Княгиня" се представиха отлично в Областния кръг на 

олимпиадата „Знам и мога“, който се проведе на 24 февруари. При явили се  близо 300 

деца от цялата област, в челната десетка има четирима четвъртокласници от нашето 

училище: 

         Давид Атанасов 4а 

Димана Праматарова - 4а 

Ванеса Трифонова - 4в 

Александър Мишинков - 4а  

Кампания „Грамотни ли сме“ 

На 23.03.2018 г. се проведе пролетният етап за 2018 г. от кампания „Грамотни ли сме?“, 

организирана от Община Пловдив – отдел „Образование“, съвместно с Център за 

подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив (ЦПЛР – ОДК). 



Заявления за участие са подали 1010 ученици от 37 училища.  

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с 

компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до 

съответния етап. Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ХI – ХІІ 

клас) са съобразени с образователната степен на учениците.  

            Класиралите се ученици от ОУ „Райна Княгиня“ са: 

1. Александра Димитрова Ладжева 

2. Теодора Светославова Зъмчева 

3. Габриела Георгиева Чонева 

4. Росица Стефанова Рабаджийска 

5. Ивайло Александров Варев 

6. Сияна Николаева Ангелова 

7. Станимир Иванов Колев 

8. Марина Лъчезарова Пранджева 

Учениците от VII клас бяха наградени с „11 примерни тестапо БЕЛ за външно оценяване и 

кандидатстване след 7. Клас“. 

            Учители са Жореса Манолова, Мария Гаджева, Петя Динкова. 

Ученически игри по волейбол – 27 януари, 2018 година 

    Поздравления за отбора на „Райна Княгиня“, спечелил трето място в общинското 

първенство по волейбол, 5-7 клас! Благодарение на екипна игра, силен дух и воля за 

победа, момичетата станаха шампиони в спортното състезание, организирано от Община 

Пловдив, РУО – Пловдив, Център за подкрепа за личностно развитие към Общински 

детски комплекс – Пловдив. 

     Ръководител на отбора е Мирослав Велев – учител по физическо възпитание и спорт. 

Желаем им нови успехи! 

     Калина Бойкова Палийска- VI б клас 

     Любомира Костадинова Митарова- VI б клас 



 

     Анджела Николаева Дичева- VI б клас 

     Весела Огнянова Грозева- VII г клас 

     Мила Красимирова Кръстева- VI г клас 

     Яна Илиева Делева- VII а клас 

    Габриела Огнянова Зарева- VII г клас 

    Ива Ангелова Илиева-VII г клас 

    Нина Иванова Кузева- VII б клас 

    Беатрис Петрова Димитрова- VII д клас 

Конкурс за детска рисунка, посветен на Христо Ботев 

 

       Конкурсът по случай 170 г. от рождението и 142 г. от героичната смърт на Христо 

Ботев е организиран от Община Пловдив, Общински комитет ”Васил Левски”, Комитет 

„Родолюбие”, РНБ „Иван Вазов”, Регионален исторически музей- Пловдив. 

  

Йоана Боянова Ангелова от 6е клас се класира на 2-ро място и получи грамота и предметна 

награда. 

Учениците : Александра Велкова Янева - 7в, Анна Петрова Ячевя- 7в, Елица Викторова 

Димитрова – 7в, Милица Мирославова Димитрова – 7в, Гергана Димитрова Кочева -7г и 

Гергана Димитрова Димитрова - 7г , бяха наградени с грамоти за участие и получиха 

предметни награди. 



За отличното представяне в конкурса на учениците от ОУ ”Райна Княгиня” им бе връчена 

и специална грамота. 

  

Награждаването бе на 15. 01. 2018г. Ръководител е Ани Георгиева, учител по 

изобразително изкусто в ОУ „Райна Княгиня“. 

 

Нацонален конкурс по приложно изкуство 

Национален конкурс по приложно изкуство 

„От Коледа до Васильовден”,декември 2017 г. 

 

През месец декември във връзка с коледните празници учениците от I a,б клас при ЦДО с 

ръководител Йорданка Рангелова участваха в Националния конкурс по народно приложно 

изкуство „От Коледа до Васильовден”. 

       Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира 

българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото 

наследство на народното приложно изкуство и творчество. 

       В този конкурс взеха участие общо 18 първокласника, които се изявиха като 

талантливи художници и показаха народното ни изкуство в своите рисунки. С някои 

от творбите са направени колажи. Всички участници бяха наградени с грамоти. 



Национален турнир по лека атлетика GO!KIDS!  

 

На 16.12.2017г. се състоя Генералното класиране на състезанието, което се проведе на 

Националния стадион „Васил Левски” гр. София. 

       Кристиян Тахмизян от 6е клас участва в надпреварата и спечели I-во място и златен 

медал на 200 м спринт без препятствия. 

       Георги Асенов от 1б клас също участва в надпреварата и се класира на II- ро място и 

сребърен медал на 60 м спринт без препятствия. 

Спортни и Математически успехи в 4а клас, декември 2017 г. 

       Дебора Делчева и Давид Атанасов са ученици от 4а клас с класен ръководител 

Божанка Панайотова, които активно тренират Лека атлетика в Спортен клуб „Пълдин” гр. 

Пловдив. 

       На провелият се на 09.12.2017 г. Коледен турнир по лека атлетика, Давид се класира 

на 2-ро място и сребърен медал на дълъг скок със засилка, а Дебора печели златен медал 

на дълъг скок от място. 

       Малката спортистка участва и в Националното състезание „Атлетическа лига”, 

състояло се на 16.12.2017 г.в гр.София на което се нарежда на 9-то място за цялата страна. 

                         



       Димана Праматарова също е ученичка от 4а клас, която участва на XXV –то Коледно 

математическо състезание при ОУ „Драган Манчов” гр. Пловдив. 

       Турнирът бе проведен на 09.12.2017 г.на който Димана се класира на 2-ро място и 

получи грамота и сребърен медал. 

 

 

 

Успехи на Димана Праматарова 

 

       Димана Праматарова е ученичка от 4а клас с класен ръководител Божанка Панайотова, 

която активно се включва във всички математически състезания, на които се класира 

винаги на челните места. 

       На 01.11.2017 г. се проведе XXVI Математически турнир „Черноризец Храбър” на 

който Димана се класира но 2-ро място. За успеха си малката математичка получи 

сребърен медал и грамота за високи постижения. 

       На състоялия се през месец декември Блоготворителен конкурс 

„Музика”,  талантливата ученичка участва в категорията за творческо писане на 

математическа и литературна задача и се класира на първо място. Получава грамота  и 

златен медал от организаторите на конкурса - „Арт галерия за млади таланти  21 век”. 



 

Състезание по Лека атлетика - 09.12.2017 г. гр. Пловдив  

 

       Георги Владиславов Асенов е ученик от I б клас  с класен ръководител Стела Чалмова, 

който от ранна детска възраст тренира Лека атлетика в Спортен клуб „Пълдин”. 

       На провелото се  на 09.12.2017 г. Лекоатлетическо състезание между спортните 

клубовете в гр. Пловдив, малкият спортист печели в своята възрастова група  два златни 

медала- един за спринт на 60 м момчета и втори за  скок от място. 

       Габриела Ряпова от I г клас с класен ръководител Евелина Васева също участва в 

състезанието и се класира на 2-ро място на скок от място, а на спринт на 60 м  момичета 

зае 3-то място. Малката спортистка тренира в Спортен клуб ”Пранджева”. 

 

Есенeн етап от кампанията „Грамотни ли сме?” 

 

       На 27.10.2017 г. се проведе есенният етап от кампанията „Грамотни ли 

сме?”,организиран от Община Пловдив, отдел Образование, съвместно с Център за 

подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс -Пловдив. 



       Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с 

компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до 

съответния етап. Разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип провокира 

участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, 

пунктуационната и лексикалната форма в съвременния български книжовен език. 

       Александра Валентинова Шишкова от 7а с преподавател Жореса Манолова и 

Християн Георгиев Видолов от 7б с преподавател Петя Динкова се явиха на състезанието 

и се представиха много достойно. Алекс се класира с 38 точки от максимален брой 44, а 

Християн с една по-малко-37. И двамата получиха за награда книгата „Практическа 

граматика – нови правила”. 

 

Математически турнир „Иван Салабашев” - 02.12.2017 г. гр. Пловдив 

 

       На 02.12.2017 г. се състоя за пореден път математическото състезание „Иван 

Салабашев”, организирано от Съюза на математиците в България, Математическа 

гимназия „Академик Кирил Попов” – гр.Пловдив и Факултет по математика и 

информатика на Пловдивския университет. За първа година участие в турнира можеха да 

вземат и ученици от I клас. 

  

       Първокласниците Ангел Тонев и Атанас Николов от 1-д клас с класен ръководител 

Емилия Николова се явиха и се класираха на 3-то място. Малките математици бяха 

наградени с бронзови медали. 



  

       Димана Праматарова от 4-а клас с класен ръководител Божанка Панайотова и Ива 

Ичевска от 6-а клас с класен ръководител Дияна Георгиева зарадваха всички с 2-то място 

и сребърните медали, които извоюваха за представянето си. 

       Нашите ученици получиха и грамоти за успешното си участие. 

 

Математически турнир “Димо Малешков” – 26.11.2017 г. гр. Пловдив 

 

       На 26.11.2017г. се проведе Математическият турнир”Димо Малешков”, организиран 

съвместно със Съюза на математиците в България и ОМГ ”Академик Кирил Попов” гр. 

Пловдив. В него могат да участват ученици от II до VII клас. 

       Филип Чавдаров Бозуков от 3г клас с класен ръководител Мария Кирилова се яви на 

състезанието и се класира на 2-ро място, за което получи сребърен медал и грамота 



 

Спортни успехи в Iв клас, ноември 2017 г. 

Елена Йосифова Бенина е ученичка от Iв клас, с класен ръководител Мая Добчева, която 

активно тренира Спортна аеробика в клуб „Аимде” гр. Пловдив. 

       На 25.11. 2017 г. в гр. София. се проведе   турнир „Бъдещи звезди на аеробиката” , на 

който малката спортистка се класира на II–ро място и грабна среброто.     

       Мартин Георгиев Бонев също от Iв клас посещава клуб по шахмат „Чесбомб”. На 

състоялия се в гр. София на 19.11.2017 г. детски турнир по ускорен шах „Евро София” , 

Марти печели II-ро място и сребърен медал. 

 

2017-2018 

Участие в инициативата „Европейска седмица на мобилността” 



                                         21.09.2017 г. 

 

     На 21.09.2017 г.по традиция в гр.Пловдив се проведе мероприятието„Седмица на 

градската мобилност”, съвместно с Община Пловдив. В него взеха участие и ученици от 

ОУ ”Райна Княгиня”от третите класове. 

   По програма в парк „Рибница” талантливите ученички: Мария Абрашева от III д 

,Виктория Тополова от III в и Илияна Илиева от III а клас взеха участие в конкурса за 

рисунка с тебешир на тема „ В моя град – с колелото” и завоюваха второ място. 

   Проведе се и вело шествие без състезателен характер из алеите на парка с цел да се 

демонстрират предимствата от предвижването с велосипед. Внего взеха участие 

момчетата от третите класове на ОУ“Райна Княгиня“ . 

     Във финалната част на проявата бе изтеглен жребий за спечелване на колело, дарено от 

фирма за спортни стоки,а на всички участници бяха раздадени рекламни шапки за 

Седмица на градската мобилност, представени от Община Пловдив. 

     Участниците в инициативата са ръководени от Гергана Георгиева. 

Национален конкурс за мартеници 

През месец февруари учениците от първи клас, първа група с ръководител Йорданка 

Рангелова участваха в национален конкурс за мартеници. Организиран бе от Арт къща – 

Куклите, град София. 

Учениците ни показаха традиционни мартеници от родния край. Особено се отличиха 

творбите на Долорес Куршумова, Даная Петрова, Боян Стоянов, Валентина Китова, 

Анастасия Панайотова, Савина Кисьова. Дарина Цветкова направи кукла с мартеница – 

апликация и – апликация и написа текст за мартениците. 

 

Национално състезание „Ключът на музиката“ 



На 24.03.2018г. се проведе Национален кръг на музикалното състезание "Ключът на 

музиката". Организатор е Министерството на образованието и науката. Домакин на 

националния кръг беше Академията за музикално и танцово изкуство , гр.Пловдив. 

           ОУ "Райна Княгиня" участва за пръв път в това състезание. На областен кръг се 

явиха 11 представители от 5, 6 и 7 клас. 

До финалния кръг се класираха учениците - Божидара Хаджийска - 5г клас, Ивайла 

Стамова -5д клас, Станислав Георгиев - 5д клас, Мария Малинова - 5в клас, Христо 

Динков - 6в клас и Христиан Петров - 6в клас. Учениците получиха статуетки и грамоти 

за активно участие и постигнати отлични резултати. 

Състезанието се проведе по инициатива на Димитринка Трендафилова, учител по музика в 

ОУ „Райна Княгиня“. 

 

 

Състезание по англисйски език „Алианс Контекст“ 

Център за езиково, компютърно и професиално обучение „ЕВРО - АЛИАНС“ поздравява 

ОУ „Райна Княгиня“ за успешното представяне на възпитаници на училището на 

състезанието по английски език „Алианс Контескст“, проведено на 18.03.2018г. Центърът 

изказва благодарност към учебното заведение и преподавателите по англисйки език за 

съдействието и съпричастността към състезанието. 

            Тази година в състезанието са се включили общо 193 деца, от които 143 ученици от 

град Пловдив и 50 деца от Стара Загора от II- Vклас. 

            С най висок резултат тази година са: 

1. Естел Димитрова Танева от 2 клас, класирана на IIмясто 

2. Бианка Елкова Лотарова от 3 клас, класирана на IIмясто 

 



 

Национално състезание  

Национално състезание  

по английски език „ LongmanCompetition” 

вътрешноучилищен кръг                  

27.01.2018г. 

Вътрешноучилищният кръг състезанието се проведе на на 27.01.2018г. Организира за пети 

път от издателство PEARSONLONGMAN България специално за училищата от 

Общността „Пиърсън Лонгман училища в България” и цели да запознае учениците със 

специфики от формата на международните изпити PearsonTestofEnglish. 

На състезанието се явиха 110 деца от ОУ“ Райна Княгиня“. Нашите ученици бяха 

подготвени от Марияна Шаламанова и Мария Троева,преподаватели по английски език в 

ОУ „Райна Княгиня“. 

Състезанието се организира по инициатива наМарияна Шаламанова, учител по английски 

език. 

Всички участници в състезанието получиха сертификат за участие. 

Високи резултати постигнаха учениците, класирали се за финалния етап от състезанието: 

  



1. Давид Атанасов, 4а 

2. Ванеса Трифонова, 4в 

3. Лъчезара Андонова, 4в 

4. Нора Начкова, 6а 

5. Ива Ичевска, 6а 

6. Алексаднър Тодоров, 7г 

Момчил Гаврилски, 3 

Национално състезание по правопис на английски език Spelling bee 

На 01.03.2018г., от 14:00 ч., в ОУ "Райна Княгиня" се проведе Национално състезание по 

правопис на английски език Spelling bee(училищен кръг),  в което участниците спелуват 

(от англ. spelling), т.е. произнасят буква по буква различни думи на английски език.  

В състезанието участваха 23 ученици с ръководители Мария Троева, Мариана 

Шаламанова и Диана Георгиева. Участниците се подготвяха по предварително изготвен 

списък от 500 думи още от началото на месец ноември.   

Тази година състезанието се проведе под надслов "BeeWare online" и бе насочено към 

основни правила за поведение в социалните мрежи и Интернет. Пчеличките на ОУ "Райна 

Княгиня" се надпреварваха в 11 кръга. По регламент всеки участник имаше на 

разположение две минути. В рамките на това време състезятелят можеше да ползва три 

жокера – да поиска от диктора да повтори думата, да я преведе, да я използва в изречение. 

 

 

  

Думата terrific  донесе победата на Емануил Иванов от 5б клас, а Екатерина Димитрова от 

7д клас се класира втора. Двамата продължават на следващия кръг и по пътя за голямата 

награда - едноседмичен езиков летен лагер. 

Литературен конкурс по случай 155 години от рождението на Алеко Константинов 



 

Втори национален ученически конкурс за есе, посветен на Алеко Константинов се проведе 

през месец януари, 2018г. Организатор на събитието е Община Свищов. 

За пръв път конкурсът се провежда по повод 150-та годишнина от рождението на 

Щастливеца, а пет години по-късно вече е факт и неговото второ издание. 

В тазгодишното съревнование участваха 149 есета на ученици от над 40 населени места в 

страната. 

За впечатляващия си текст на тема „Вярваш ли в истинското приятелство“, ученичката на 

ОУ „Райна Княгиня“ Славка Йосифова Бенина от VI в клас бе удостоена от комисията с 

поощрителна награда. 

Пожелаваме ѝ нови предизвикателства и успехи занапред! 

Ръководител е Мария Кирева, учител по БЕЛ в ОУ „Райна Княгиня“. 

 

Национален конкурс по приложно изкуство 

 

По покана на Министерството на образованието и науката и Националният дворец на 

децата, учениците от Iа и Iб клас при ЦДО в ОУ „Райна Княгиня“ участваха в Националния 

конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден”. 



       Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира 

българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото 

наследство на народното приложно изкуство и творчество. 

       В този конкурс взеха участие общо 18 първокласници, които се изявиха като 

талантливи художници и показаха народното ни изкуство в своите рисунки. С някои от 

творбите са направени колажи. Всички участници бяха наградени с грамоти. 

Ръководител е Йорданка Рангелова, учител ПИГ в ОУ „Райна Княгиня“ 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ"Райна Княгиня" отличено с грамота 

На официална церемония в залата на Общинския съвет Регионалното управление на 

образованието връчи годишните си награди на учители и директори от област Пловдив. 

ОУ „Райна Княгиня“ получи от Началника на РУО Иванка Кирковаграмота от МОН за 

отлично организиране и провеждане на националния кръг на XIII Национална олимпиада 

по география и икономика в края на месец април. 



2016/2017 

Отборът на ОУ „Райна Княгиня” класира Пловдив на седмо място в състезание по 

първа помощ – София, 02.-04.06.2017г. 

  

Нашите шестокласниците Станимир Колев,  Християн Видолов, Йосиф Тенев и Антония 

Караманова от 6-б клас заеха достойно място измежду 26 области на Националното 

състезание на ученическите екипи по долекарска помощ. Като първенци на областното 

състезание, те представяха Пловдив и региона на финалната надпревара на най-добрите в 

страната. Децата трябваше да покажат знания и умения по долекарска помощ, след което 

участваха в игри, които проверяват доколко са запознати с историята и дейността на 

Червения кръст. Различните препятствия проверяваха и уменията за работа в екип. 

Учениците участваха и в демонстрации за гасене на пожар и реакция при земетресения и 

други бедствени ситуации. 

Нашият директор Мария Гайдарова сподели:„Гордеем се с постижението им, защото 

уменията да помагат, да оказват първа помощ са важна част от нужните знания за 

справяне с различни житейски ситуации. В иновативното ОУ“ Райна Княгиня“ сред 

основните  цели е  възпитанието на учениците в милосърдие и 

съпричастност. Чрез  различни благотворителни инициативи, подкрепени от БЧК,  над 

450 деца проявиха лично отношение към добри каузи. Това изгражда допълнителни 

качества за позитивно общуване и превенция на агресията“. 

 

 

Национални конкурси за детско творчество – 

май, 2017 година 

   Наши ученици участваха в VІ-я Национален конкурс за детско творчество „Великденско 

огънче в шепите си нося” и получиха поощрение – петокласниците Зарина Колева и Йоана 

Стоянова. Грамоти за своето участие получиха Пресиан Дечков, Лора Василева, Николая 

Папазова от 5 клас и Ива Илиева, Анжела Димитрова от 6 клас.            В Националния 

конкурс „Рецептите на баба“  участва Ива Иванова Ичевска от 5 клас и получи предметна 

награда и право на участие в Пътуващата изложба „Рецептите на баба“.              В 



Националния конкурс „ България в сърцата и мечтите ни“ Красимира Вълева се класира 

на второ място и нашето училище получи грамота.              В Националния конкурс за 

детска рисунка и приложни изкуства на тема „Шарен Петльо от Голица – 2” Калина 

Палийска от 5 клас получи грамота за второ място. Ръководител на проектите е Ани 

Георгиева. 

 

 

Държавно първенство по спортна аеробика 

– гр.Самоков, май, 2017 година 

  

Християна Златанова от 3-б клас, с класен ръководител Катя Джамбова, спечели 3 първи 

места и едно второ място в различни категории на Държавното първенство по спортна 

аеробика , провел се в гр.Самоков. 

1во  място – категория смесени двойки 9- 11 год. 

1во  място – категория тройки 9- 11 год. 

1во  място – категория групи 9- 11 год. 

2ро  място – категория индивидуално жени 9- 11 год. 

Наградена бе с купа и медали. Получи поздравления от своите съученици. 



 

 

    

  Спортни успехи на децата от 4-д клас, април 2017 

Ивайла Кирилова Стаменова е перфектна състезателка по аеробика. Новото попълнение в 

нейната колекцията от медали са три златни. Отлично се е представила на Държавните 

първенства по аеробна гимнастика в Боровец. 

  Констанс Костадинова Богданова се класира на първо място в София на Гимнастрада, 

Масов спорт 2017, художествена гимнастика в категорията „Групов танц“ и също донесе 

златен медал в 4-д клас. 

 Двете момичета бяха поздравени от своите съученици и от класния си ръководител – 

Емилия Николова. 



 

2016/2017 

Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee - 01.03.2017г. 

  

Състезанието се проведе в подкрепа на обучението по английски език като чужд в 

българските училища. Негова основна цел е да развива допълнителни знания по 

английски език, умения за представяне пред публика и мотивиране на учениците. Това е 

първото такова състезание за нашето училище. Същността му се изразява в това, че 

участниците "спелуват" т.е. произнасят различни думи буква по буква. Участваха ученици 

от четвърти, пети, шести и седми клас. Победителите са Георги Мандевски (първо място) 

и Стоян Джоглов (втори място) от 7а клас, които продължават своето участие на 

регионалното състезание в СУ "Христо Г. Данов". Преподаватели по английски език на 

явилите се ученици са: Мария Троева, Мариана Шаламанова и Диана Георгиева. 

 

 

 

XIII Национален детско-юношески конкурс с международно участие за музикално и 

танцово изкуство „Орфеева дарба“ – София, 18.03 2017г. 



       Ива Иванова Ичевска от 5-а клас се класира на първо място в дует с Кристиян Павлов 

в раздел „Забавна и популярна музика“. Двамата бяха наградени с дипломи, медали и 

покана за запис в Българското национално радио. Техен ръководител е Руми Иванова от 

Арт Войс център. Талантливата певица получи и бронзов медал за самостоятелно 

изпълнение. 

         Ива Ичевска е на първо място, със златен медал и от състезанието „Математика без 

граници“. Неин учител по математика е Ел.Стоева. 

 

Националната кампания за насърчаване на четенето „Читателска щафета 5: 

Патилански приключения“, организирана от фондация „ДЕТСКИ КНИГИ“ – януари, 

2017г. 

  

         Предизвикателството да прочетат минимум три  книжки за три месеца по избор от 

поредиците, които са включени в играта и да се включат в надпреварата за 500 

колекционерски значки – награди за най-бързите читатели, както и за някоя от големите 

награди – 2 таблета и 3 комплекта с книги, приеха първокласниците от I-а, г, д, е класове с 

класни ръководители Венета Дагова, Валя Гатева, Галя Борисова и Мария Петрова. 



 

Ето какво разказва Мария Петрова :„Как започна всичко?! Прочетох им за междучасията 

на Малкия Николà и всички разбраха, че този герой много прилича на тях. Още повече, че 

имахме две момчета, които носеха подобно име – Николай и Никòла. Използвах създалото 

се весело настроение и ги попитах готови ли са за първото си предизвикателство. 

Трябваше да си изберат заинтригуващо заглавие и да поемат и скоро да предадат 

щафетата на свой съученик. Книгите вече нямаше да стоят на етажерките, а щяха да се 

подават от ръка на ръка. След ден-два се случиха чудесата! Дечицата бяха дошли с готова 

книжка за размяна. Така увлекателно я преразказваха, че не се сдържах и в обедната 

почивка ги помолих да ми разрешат да ги запиша на видео. Сърцето ми преливаше от 

щастие. Те сякаш току-що я четяха на мен. Всичко бяха запомнили! А как се радваха на 

смешните моменти –  заразяваха останалите с усмивката си и грейваше цялата стая.“ 

Дария Пенкова от I-а клас бе най-бърза и получи мечтаната значка, а всички малки 

суперчитатели бяха наградени с весели грамоти за своето участие в обновената училищна 

библиотека. 



 

 

 

 

                                         Четвърто национално състезание по английски език „ 

LongmanCompetition” 

Състезанието се организира за четвърти път от издателство PEARSONLONGMAN 

България специално за училищата от Общността „Пиърсън Лонгман училища в България” 

и цели да запознае учениците със специфики от формата на международните изпити 

PearsonTestofEnglish, създавайки условия за изграждане на критерии за оценка на 



постигнатите резултати, и развивайки нагласа и умения за полагане на изпит за 

получаване на сертификат. 

Всички участници в състезанието ще получат сертификат за участие, а тези с най-високи 

резултати ще бъдат удостоени с предметни награди. 

Състезанието се провежда в два кръга: вътрешноучилищен и национален. И в двата 

кръга участниците правят тест по английски език по формата на PearsonTestsofEnglish. 

Високи резултати постигнаха учениците, класирали се за националния кръг на 

състезанието: 

1. Маргарита Вълкова- 3 клас 2. Норайр Нурикян- 3 клас             3. Ванеса Трифонова- 3 

клас 4. Давид Атанасов- 3 клас 5. Ива Ичевска- 5 клас 6. Павла Димитрова- 5 

клас             7. Румяна Маринова- 5 клас 8. Александър Тодоров- 6 клас 9. Стоян Джоглов- 

7 клас 10. Симона Чакова- 7 клас  

  

                    Конкурс за рисунка "144 години от обесването на Васил Левски" – 

февруари, 2017 година 

  

       Поощрителни награди в конкурса за рисунка по случай 144 години от обесването 

на Апостола получиха Мария Дичева от 7г клас и Борис Неделчев от 5б клас. 

Ръководител на проекта е Ани Георгиева. Грамотите им бяха връчени от 

ръководителя на Ротари проекта „Народните будители и Аз“ – доц. Кирчо Атанасов 



 

 

Балканска танцова спартакиада за купа  „Търновска царица” - ноември, 2016 година 

Сияна Христозова от 3-г клас  



Отличия от Трето държавно първенство по  художествена гимнастика – 

гр.Сливница, 2016 година 

Магдалена Славовска от 1-д клас-с класен ръководител Галя Борисова 

Конкурс   „Аз обичам Черно море” на община Несебър   

Ива Ичевска – 5а клас – 3-то място за стихотворение, учител Мария Гаджева 

Турнир по аеробика в София 

Анна Чалъкова – 3 г клас – 1-во място 

Национални открити турнири по спортни танци  

Светозар Гарабедян от II-б клас – 2-ро място 

Националната кампания за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността 
– 

участие на учениците от 4 а, с учител М.Кувенджиева 

XXV Турнир по математика „Черноризец Храбър”  1 ноември 2016 година, Пловдив 

Ива Иванова Ичевска от V-а клас  

Димана Мирославова Праматарова от III-а клас -3 място 

 Математическото състезание от проф.Борислав Лазаров 

Ива Иванова Ичевска от V-а клас получи сертификат за високо постижение 

Четвърти междунарден турнир "Математика без граници"-есенен кръг-15-25 

октомври 2016 

Ива Иванова Ичевска от V-а клас -сертификат 

Конкурс "Вижте моето ангелче" - София, Арт къща "Куклите" 

Учениците от I клас -I и II група ЦДО при ОУ "Райна Княгиня" участваха в конкурса с 

голямо желание и старание. 

 



     

 

На 26.12.2016г. в Арт-къща "Куклите" беше награждаването на изявилите се в конкурса 

"Виж моя ангел". 

Наши ученици от I клас, с ръководител Йорданка Ангелова, спечелиха 2 място и бяха 

наградени от арт-къщата и Вицепрезидента на Република България Маргарита Попова. 

Наша гордост са: 

Александър Мерджанов  I г клас 

Габриела Джелатова I а клас 

Теодор Гайдаров Iа клас 

Цветомир Балтов I г клас 

„Детска академия на Телерик“ - програмиране за ученици 

В Първото тренировъчно състезание на Терелик по програмиране в  1 ниво се включи 

Станимир Колев от 6-б клас и спечели първо място с 300 точки от трите поставени задачи. 

Осми национален конкурс "Чудото на Рождество Христово" – гр. Смолян, декември 

2016 година 



Теодора Червенкова от 5е клас получи грамота-поощрение, предметна награда и вестник с 

отпечатаната ú рисунка от организаторите на конкурса - Младежки православен център 

"Чисти сърца" при Катедрален храм "Св. Висарион Смоленски " - гр. Смолян и сайта 

"Всемирно православие". Те призоваха младите творци да разкажат или нарисуват 

представата си за Божия син, както и традициите в семейството, рода или родното си 

място за отбелязване на големия християнски празник Рождество Христово.  Учител на 

Теодора по изобразително изкуство е Ани Георгиева 

                       

XIV Състезание по български език „Свети Иван Рилски“  гр.Пловдив, декември 2016 

година 

 Ива Иванова Ичевска от 5а клас се класира на второ място в първия етап от състезанието 

по български език „Свети Иван Рилски“, под патронажа на Института за български език 

към БАН и Областния управител на Пловдивска област. Тя получи грамота от фондация 

„Свети Иван Рилски“ с благодарност за участието и с пожелание за дръзновение и обич 

към родния език. Преподавателката ú Мария Гаджева също получи грамота за съдействие 

и съпричастие към провеждането на състезанието и отличното представяне на ученичката. 



 

Първи клас участват в E-Twinning проект „България в    пощенски картички“ 

–  януари, 2016 година 

       Децата от I-а, в, е класове с класни ръководители Венета Дагова, Славка Джурджева и 

Мария Петрова се включиха още през месец ноември в този проект. Получиха писма от 

два града, а изпратиха на седем. Всеки клас изработи проекти, които изпратиха в куфара, 

за да покажат красотата на нашия роден град Пловдив. 

         По този начин първокласниците се запознават с местната общност, нейната история 

и традиции, обогатяват представата си за света и развиват чувство за принадлежност към 

него. 

       Дейностите по проекта развиват устната и писмената реч на учениците, уменията им 

да общуват, познавателните им интереси и творческите им способности, мисленето, 

паметта и въображението им. А също и творческия им потенциал и предприемачески дух 

чрез        създаване на собствени продукти - картички, албум и др. Създадат се нови 

и    трайни партньорства и приятелства между учениците и между класовете и училищата 

на България.  



 

 

Пети международен турнир на „Математика без граници“ – зимен кръг, 2018г. 



В периода от 29 януари до 7 февруари 2018 г се проведе зимният кръг на международнто 

състезание „Математика без граници“, в което взеха участие 218 ученици на ОУ „Райна 

Княгиня“. 

Турнирът се провежда за пръв път през есента на 2013г, предназначен е за ученици от 1 до 

8 клас и се провежда в четири кръга- есенен, зимен, пролетен и есенен. 

Организатори на събитието са Божанка Панайотова и Венета Дагова, учители в ОУ „Райна 

Княиня“. 

Приключи зимният сезон на състезанието, в който нашите ученици активно се влючиха, 

решиха вярно задачите и получиха медали. Всички деца получиха сертификати. 

Момчил Лазаров, 1а – златен медал 

Габриела Николова, 1г - златен медал 

Никол Желязкова, 1а – сребърен медал 

Анастасия Панайотова, 1а - бронзов медал 

Никол Илиева, 1в - бронзов медал 

Виктория Шишкова, 1в – бронзов медал 

Елена Горанова, 1г – бронзов медал 

Дарина Гьошева, 1г – бронзов медал 

Валерия Златанова Палийска-2а златен медал, 

Дария Стойчева Пенкова-2а сребърен медал, 

Иляйда Илкнур Кадиш-2а бронзов медал , 

Кристина Василева Василева-2а бронзов медал, 

Пламена Мирославова Гешева-2а бронзов медал , 

Симона Делянова Маринова-2а бронзов медал , 

Кристина Николаева Маркова-2е сребърен медал, 

Стоян Николаев Тилев-2в сребърен медал, 

Владимир Венциславов Должиков-3г златен медал, 



Никола Иванов Стоянов – 3г сребърен медал, 

Теодора Иванова Ряпова-3г сребърен медал, 

Биянка Елкова Лотарова-3г бронзов медал, 

Димана Праматарова- 4а златен медал, 

Божидар Данов, 4г – сребърен медал 

Ванеса Трифонова, 4в – сребърен медал 

Давид Атанасов- 4а бронзов медал, 

Борис Инчев- 4а бронзов медал; 

  

Учители: М. Кувенджиева, Ев.Васева, В. Дагова, М. Петрова, Сл. Джурджева, М. 

Кирилова, Б. Панайотова, Л.Козарска, Т. Тодоранова, учители в ОУ „Райна Княгиня“. 

Балкански шампионат по Жиу-Жицу 

Ученикът на ОУ „Райна Княгиня” Николай Иванов Радков , 6б клас, е  спечелил златен 

медал на Балкански шампионат по бойно изкуство Жиу-Жицу, провел се 16.02.2018г. в гр. 

Букурещ, Румъния. 

Класен ръководител е Димитринка Трендафилова. 

 

 

2016/2017 



Самостоятелна изложба на наша ученичка в Малага на тема „Приказки от 

България“ – 20 май, 2017г. 

  

         Талантливата художничка Венета Павлова от 5-в клас спечели конкурс в испанския 

град Малага с картината „Неродена мома“, предназначена за илюстрация на книга от 

испански писател. Тя представи своите картини в българското училище на празника, 

посветен на 24 май. Изложбата бе открита 20 май. Увлечена от българския фолклор, 

Венета се представи облечена с автентична народна носия. Тя се включи в празничния 

училищен концерт, цитирайки „Ода на радостта“ и се сприятели с децата, заедно пяха и 

танцуваха на сцената. 

        Венета Павлова спечели и първа награда  от III конкурс за детска рисунка „Моят 

любим герой от българска приказка или книга от български автор“, организиран от 

ПБНУ“Родина“, Малага. 

 

 

Международен турнир по художествена гимнастика – София, 12.05 2017 година 

Момичетата от нашето училище, трениращи към СК „Тракия“, които участваха в турнира 

по художествена гимнастика в столицата, за пореден път се завърнаха със златни медали. 

Този път ги спечелиха с ансамбъла с топки, в надпревара с отбори от други държави. 

Поздравления за: 

Гергана Чомашка – 5в клас 

Йоанна Нешева – 5в клас 

Мариела Керезова – 5в клас 



Анелия Йочкова – 5д клас 

Желаем им нови успехи и да продължават да ни радват! 

 

 


