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  В изпълнение на Стратегията за развитие 
на ОУ „Васил Петлешков“ основните акценти в 
образователно-възпитателния процес и през 
учебната 2015/ 2016 година бяха поставени върху 
формирането на ключовите европейски 
компетентности: 

  По роден език – български език и литература; 

  По математика;  

  По чуждоезиково обучение – английски език. 
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СТАТИСТИКА 
 

  През учебната 2015/2016 година в ОУ „Васил Петлешков“ се обучаваха 300 ученици*, 
разпределени в 15 паралелки. 
В помощ на подготовката и обгрижването на учениците бяха също и 10 групи за целодневно 
обучение (ПИГ), обхващащи 216 ученика от 1 до 6 клас – близо 72% от общия брой на 
учениците, което напълно кореспондира със Стратегията за развитие на училището и 
Националната програма на МОН. 
Обучението на учениците се осъществяваше от 32-ма учители и възпитатели. 
За комфорта на нашите ученици се грижеха също така и 7 души непедагогически персонал. 

Групи за свободно-избираема подготовка (СИП): 
Български език и литература 
Английски език 
Математика 
История на родния край 
Информационни технологии 
Вокална група 
Изобразително изкуство 
Мажоретен състав 
Тенис на маса 

 
*Броят на учениците не голям и съответства на капацитета на сградите и броя на класните стаи и кабинетите. 
Поддържането му в тези неголеми параметри дава възможност да се осъществят няколко от нашите 
приоритети: 
- да се работи в спокойна за учениците и учителите атмосфера; 
- да се осигури възможност за целодневно обучение – дейност, която има и важен социален ефект; 
- да се наблюдават учениците отблизо и да се въздейства при необходимост при констатиране на някои прояви на 
неприемливо поведение. 
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НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ: 

 
4 клас: максимален бал 20 точки: 

• Среден бал по Български език и 
литература: 17.44 точки – Отличен 5,59 

• Среден бал по Математика:                                
16.74 точки – Много добър 5,43 

• Среден бал по Човекът и обществото:           
18.93 точки – Отличен 5,90 

• Среден бал по Човекът и природата:              
16.09 точки – Отличен 5.17 

  

среден брой точки: 17.30– 21-во място в 
област Пловдив от 143 училища. 

 

7 клас:  

• Английски език –                                     23.43 т. от макс. 35 

• География и икономика –                    14.33 т. от макс. 18 

• История и цивилизация –                   13.57 т. от макс. 18. 

• Физика и астрономия –                          10.48 т. от макс. 15. 

• Химия и опазване на околната среда –  10.90 т. от макс. 15. 

• Биология и здравно образование -      9.81 т. от макс. 15.  

 

Приемни изпити за 7 клас: 

• Български език и литература – Добър 4,34. 

• Математика: Добър 3.82. 
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МАРИЕТА ДИМИТРОВА - 5а клас 

г-жа ДИАНА ЛЕОНТИЕВА 

г-ца ЯНКА КАЗАКОВА 

УЧЕНИК, УЧИТЕЛ И 
ВЪЗПИТАТЕЛ НА 
ГОДИНАТА 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ 
КОНКУРСИ: 

  

*Международен турнир „Математика без граници“: 

В турнира са участвали  ученици от 28 страни на три континента - Европа, Азия и Америка. Той се 
проведе в три кръга – есенен, зимен и пролетен. Ето и най-добре представилите се: 

*Есен 2015 г. - 15 медалисти 

1. Цветелина Янкова от 3а клас и Милан Миланов от 3в клас спечелиха златни медали. 

2. Димо Събев от 2а клас, Алекс Вецев от 2б клас, Мирослава Ламбрева от 3а клас, Драгомир Николов 
от 4в клас, Елин Бурназов от 5б клас спечелиха сребърни медали. 

3. Петър Попов от 2а клас, Лора-Демислава Банкова от 2а клас,  Момчил Стоянов от 3б клас, Антония 
Божилова 4б клас, Евилин Груев от 4б клас, Паулина Богданова от 4б клас, Росица Петкова 4б клас, 
Божидар Божиков 5а клас спечелиха бронзови медали. 

*Зима 2016 г.  - 6 медалисти                                                                                                                      

1. Милан Миланов от 3в клас спечели златен  медал. 

2. Алекс  Вецев от 2б клас спечели србърен медал. 

3. Яница Терзийска от 1а клас, Цветелина Янкова от 3а клас, Елин Бурназов от 5б клас, Калина 
Чапкънова от 4а клас спечелиха бронзови медали. 

*Пролет 2016 г. - 8 медалисти 

1.  Милан Миланов от 3в клас спечели златен медал. 

2. Йоан Дернев от 3а клас , Божидар Божиков от 5а клас спечелиха сребърни медали. 

3. Габриела Величкова от 1б клас, Мартин Илиев от 1б клас, Димо Събев от 2а клас, Ирен Стойчева от 
2а клас, Алекс Вецев от 2б клас спечелиха бронзови медали. 
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Национален 
конкурс за детска 

рисунка 

„Рицарят в мен“ 
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Международен 
турнир „Математика 

без граници“ 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ 

*Национална олимпиада „Знам и мога“: участваха ученици от 4 клас: 
В състезанието “Знам и мога”  на МОН за областен кръг се класираха 12 деца. В 
първите десет в областта е класирана Виктория Николова от 4 а клас.  
 
*Национално финално състезание на СБНУ: участваха ученици от 1,2,3 и 4 клас: 
Класирани ученици с максимален брой точки – 50: 
 
1 клас:                                                                      2 клас:  
Габриела Величкова-1б клас                        Димо Събев - 2а клас 
 
3 клас:                                                                      4 клас: 
1.Анна Карагьозова- 3 а клас           Ани Пергелова 
2.Цветелина Янкова 
3.Милан Миланов-3в клас 
 
 



ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ 
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•  Категория: PTE Young Learners, 

FIRSTWORDS - максимален брой точки 90; 
  
Трето място: 
Петър Марков – III в клас – 89 точки 
 
Други заслужили ученици са: 
Милан Миланов - III в –  88.5 точки 
Наталия Стоянова - III в –  88.5 точки 
Емил Тодоров – IV a – 88 точки 
Калина Чапкънова - IV a –  87 точки 
Симон Мауерс – IV в – 86 точки 
Радостин Атанасов -III а – 84 точки  
Димитър Генчев - IV a – 83 точки 
Кристиян Юрдеков - IV a – 78 точки 
 

• Категория: PTE Young Learners, 
Springboard – максимален брой 
точки 80; 
 

Заслужили ученици: 
 
Божидар Божиков -  IV a – 77 точки 
Киара Лазарова -   IV б – 74  точки 
Антония Бонова - IV б – 73.5 точки 

 

*Трето Национално състезание Longman, проведено на 26.03.2016г. 
В първи кръг участваха 62 ученици от  ОУ “Васил Петлешков“‚ като 14 деца са 
допуснати до втори кръг.  
 



ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ 

В Историческата конференция, посветена на 70-те години от края на 
Втората световна война и  75 г. от връщането на Южна Добруджа на 
България, ученикът Боян Фъртунов спечели второ място, Росен 
Дрънгов получи сертификат. Учениците бяха подготвени и ръководени 
от г-ца Барбутева. 

Участие в национална кампания под надслов „Четяща 
България“, посветена на международния ден на книгата и 
авторското право – 23.04.2016г. 

През месец декември много ученици се включиха с творби в 
Националния литературен конкурс- „Любовта в мен“. 

Вокална група „Вариант“ взе участие в Национален фестивал-
“Рошавата котка“. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСИ, ОБЛАСТНИ 
ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ  
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 Областен кръг на олимпиадата по български език и литература: 
До областен кръг достигнаха и успешно се представиха: 
 
1. Антония Бонова – 5 б клас 
2. Божидар Божиков – 5 а клас 
3. Дилена Попова – 5 б клас 
4. Ива Фурджева – 5 б клас 
5. Мариета Димитрова – 5 а клас 
6. Николай Величков – 5 б клас 
7. Биляна Беева – 6 б  клас 
8. Валентина Недева – 6 б клас 
9. Катерина Илиева – 6 б клас 
10. Мария Илиева- 6 б клас 
11. Мария Караджова - 6 а клас 
12. Мария Толева – 6 б клас 
13. Теодора Георгиева – 6бклас 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСИ, ОБЛАСТНИ 
ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ 

Областен кръг на олимпиадата по 
география и икономика 

Областен кръг на олимпиадата по ключът 
към музиката: 
 

Антония Бонова- 5 б клас Божидар Божиков- 5 а клас 
 

Божидар Божиков-5 а клас Мариета Димитрова-5 а клас 
 

Кристиян Величков-5 б клас Киара Лазарова-5 б клас 
 

Биляна Беева- 6 б клас Антония Бонова-5 б клас 
 

Мария Караджова-6 а клас 
 

Николай Величков-5 б клас 
 

Областен кръг на олимпиадата по 
математика 
 

Областен кръг на олимпиада по история и 
цивилизация 
 

Божидар Божиков- 5 а клас Мария Караджова – 6 a клас 

Мариета Димитрова- 5 а клас 

Мария Караджова- 6 а клас 



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЛАСТНИ 
ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ 
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*Областно ежегодно състезание по английски език „English United”, организирано от  
ОУ „Васил Петлешков“ с подкрепата на училища за английски език „Европа“,  
представителството на  издателство „Лонгман“ за България и УН ,,Васил Петлешков“.  
 
 1 и 2 клас            3 клас 
Димо Събев 2 а клас – трето място   Милан Миланов - първо място 
     Цветелина Янкова  - второ място 
      Наталия Стоянова - трето място 
 4 клас                 5 клас 
Емил Тодоров - първо място     Мариета Димитрова - първо място 
Любомир Куршумов - второ място    Киара Лазарова - второ място 
Калина Чапкънова - трето място    Божидар Божиков - трето място 
     
    6 клас 
   Мария Караджова, ОУ,, Васил Петлешков“- първо място 
   Никол Джиджева, ОУ,,Васил Петлешков“ - второ място 
   Атанас Карапачов, ОУ,,Васил Петлешков” - трето място 
 
    7 клас 
   Дарина Димитрова, ОУ,,Васил Петлешков“‚ - второ място 
   



Арт школа 

Школа по литературно 
творческа дейност 
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 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, 
ФЕСТИВАЛИ 
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• В Общински кръг на състезанието „Грамотни ли сме?“ взеха участие 51 ученика 
от четвърти клас,  като 15 от тях се класираха с  максимален брой точки. 

 
• Общинско състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 

Защита 2016“ -  На 12 април училището ни беше определено да представи район 
„Западен“ на   ежегодното състезание по гражданска защита. Беше сформиран отбор 
от ПИГ – 7а  клас с ръководител Емануил Георгиев. Учениците ни се представиха 
отлично и получиха грамота за участие. 
 

• Ученическият отбор момчета, с  подкрепата на господин Начев, участваха в 
Общинския кръг на ученически игри по тенис на маса. Отборът ни се класира на 
четвърто място. 

 
  



ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩНИ СЪСТЕЗАНИЯ И 
КОНКУРСИ 

 Във връзка с 55 години от създаването на ОУ „Васил Петлешков“  и 170 
години от рождението на героя от Априлското въстание Васил Петлешков, в 
училището беше организиран конкурс за съчинение, разказ, есе, рисунка на 
тема:  

„САМ СЪМ, ДРУГИ НЯМА! – Васил Петлешков - живот и дело между два огъня.“ 

Първо място - Мариета Димитрова - 5 а клас 

Второ място - Елисавета Михалевска - 4 б клас 

Трето място –не се присъжда 

Специални награди: 

• Специална награда за стихотворение - Елисавета Пейчинова - 6 а клас 

• Специална награда за исторически доклад - Катерина Илиева - 6 а клас 

• Специална награда за рисунка - Мирослава Ламбрева - 3 а клас 

• Специална награда за 5 а и 5 б клас за най-масова участие. 

 

 

19 



20 



 На 30.10.2015г. се проведе 
тържествен юбилеен концерт по 
повод 55 години от създаването на 
училището. 

 
 

 

 Беше организиран тържествен съвет с 
участието на бивши учители. 

 Състоя се среща на поколенията с бивши 
ученици на училището. 

 Беше изработено табло „Минало, 
настояще, бъдеще“. 
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55 години ОУ “Васил Петлешков“ 
 



Нашата художествено – творческа 
и  спортно - състезателна дейност 

1. Отбелязване на Европейската седмица на мобилността 

2. Училищен спортен полуден 

3. Отбелязване на Деня на Будителя 

4. 15.11. – отдаване на почит към децата – жертви на пътно транспортни 
произшествия и конкурс за рисунка на тема: „Да запазим живота на децата!“ 

5. Гост на  ОУ “Васил Петлешков“ бе писателят Виктор Самуилов. Учениците 
пресъздадоха творчеството му в свои рисунки. 

 НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО  

6. Аз обичам да чета 

7. Класни библиотеки 

8. Парад на приказките и приказните герои 

9. Часът на баснята 

10. Маратон на четенето 

11. Запознаване с творби на Валери Петров 

12. Петминутка на тема: „Книгата, която искам да прочетат и моите приятели“ 

13. Най – старата книга, която намерих у дома 
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Нашата художествено – творческа 
и  спортно - състезателна дейност 

14.  Кутия „Последната книга, която прочетох“ и кутия за „Най – страстен читател“.  

15.  Ученическо творчество – „Моята първа книга с приказки“. 

16.  Инициатива: „Моето семейство чете“. 

17. Участие в избора на десетте най – четени детски книги. 

18. Екопроект, свързан със световния ден на водата на 22.03.2016, организиран  от Община            
Пловдив.  

19. Екопроект, свързан с Международния ден на биологичното разнообразие - "Дни на 
зелената система". Организиран  от отдел Екология при община Пловдив за който 
училището имаше официална покана от организаторите поради отличното 
представяне  от предходната година.  

20. Художествена украса на класните стаи за Коледните и Новогодишните празници. 
Коледни тържества по класове. 

21. Коледен благотворителен базар 

22. Посещение с благотворителна цел в дом за възрастни хора с ментални увреждания и 
изнасяне на литературно-музикална програма.  

23. Включване в инициативата на Министерството на земеделието и храните и 
Министерството на младежта и спорта под мотото „Купи жива елхичка, помогни на дете“. 

24. Ученически проекти: „Истината за прилепите“, „Живот във водата“, „Слънчева система“. 
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Нашата художествено – творческа 
и  спортно - състезателна дейност 

25. Отбелязване на 171 годишнината от рождението на Васил Петлешков 

 Табла; Историческа паметка; Презентации за живота и делото му;Тържествен час на 
класа 

26. Отбелязване на 172 години от гибелта на Васил Левски 

 Събиране на материали и изготвяне на табла; Презентации за живота и делото му; 
Литературно четене и представяне на музикални  произведения, посветени на 
Апостола; Конкурс за рисунка на тема „Нашите възрожденци“ 

27. Провеждане на благотворителен Пролетен базар 

28. Изработване на мартеници и базар между третите класове 

29. Изложба на тема: „Мартенички бели, бели и червени – една уникална традиция“. 
Изработване на табла с мартеници. 

30. За Трети март - рецитация на ученици и представяне на историческо есе от учител в 
читалище „Христо Смирненски“ 

31. Празник на буквите в първи клас 

32. Участие на мажоретния състав и на вокалната група в регионалния преглед на 
младите таланти 
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Нашата художествено – творческа 
и  спортно - състезателна дейност 

        Работа по програма за кариерно развитие: 

33. Родители разказват за своите професии-пожарникар, химик, ветеринар, военен; 

34. Външни лектори-бодигард, счетоводител, цветар, майстор за     изработване на народни 
носии; 

35. “Влакчето на професиите” в 3 а и 3 в клас; 

36. Среща с успял човек; 

37. Съвместна работа с Центъра по кариерно развитие-проведени са три занятия. 

38. Посещения на беседите на отец Пантелеймон.  

39. Посещение на театър за безопасност на движението. 
40. Училищен празник на музиката 

41. Конференция – 140 години Априлско въстание, организирана с помощта и 
съдействието на Брациговското дружество и проведена в Дома на културата „Борис 
Христов“. 

42. Вечер на Васил Петлешков пред паметника в Градската градина и участие на ученици в 
срещата на Брациговското дружество. 

43. 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.  

44. За Деня на славянската писменост бяха изработени картички, които бяха разпратени до 
различни институции. 
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Нашата художествено – творческа 
и  спортно - състезателна дейност 

45. Участие в общоградските тържества 

46. Включване в изработването на „Най – дългия плакат“, посветен на празника. 

47. Слушане на музикални произведения и рецитации, посветени на празника. 

48. Участие на мажоретния състав в тържественото шествие.  

49. Посещения на постановки на кукления театър. 

50. Проект „Забележителности в моя роден град“. 

51. Драматизации на изучени приказки. 

52. Игри за партньорство. 

53. Уъркшоп на тема „Приятелят за мен е ...“ и изработване на постер. 

54. Провеждане на пролетен спортен празник в училище. 

55. Представяне на вокалната група в Майските празници на Район Запад, проведени под 
егидата на Кмета. 

56. „Тържествено утро“ – връчване на удостоверенията за завършен първи клас. 

57. ОУ “Васил Петлешков“ търси таланти – 2016г. 

58. Участие на мажоретния състав в шествие в Стария град, организирано от 
Занаятчийската камара и посветено на първи юни. 
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Нашата художествено – творческа 
и  спортно - състезателна дейност 

59. Посещение на симфоничната приказка „Петя и вълкът“. 

60. Проведен ден на ученическото самоуправление. 

61. Участие във викторина, посветена на живота и делото на Васил Петлешков, проведена в 
град Брацигово. 

62. Беседи от външен лектор за вредата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците. 

63. Посещение на театрална постановка за безопасност на движението. 

64. Целогодишно -  художествени експозиции на детски рисунки във фоайетата, коридорите 
и класните стаи. 

65. Изработване на пана-проекти за всеки празничен ден от училищния календар. 

66. Тържествен акт за връчване на свидетелствата на четвърти клас за завършен начален 
етап. 

67. Тържествен акт за връчване на Удостоверения за завършен седми клас. 

68. Проведени зелени училища и образователни екскурзии. 

69. Организиран летен морски лагер. 

70. Тържествено закриване на учебната година и награждаване на  ученици, постигнали 
високи резултати.  
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Квалификационна дейност  
за 2015-2016 година 

1. Тематичен съвет : "Нормативни детерминанти на  вътреучилищното оценяване”  - всички учители  

2. Обучение на класните ръководители във връзка с механизма за преодоляване на агресията – 
класни ръководители 

3. Методическа дейност в ПИГ - Изнасяне и посещение на открити самоподготовки между 
възпитателите . 

4. Открито занятие в дейностите по интереси «Влакчето на професиите» - възпитатели 

5. Базова работа с ПУ „Паисий Хилендарски”-магистърска програма – Чернева, Форева, Павлова 

6. Научна конференция: Приобщаващо образование – Диана                 Леонтиева, Гергана Алексиева 

7. Научна конференция: „Електронният  учебник в контекста на обществените  очаквания- Асоциация 
„Клет България „ - Диана Леонтиева 

8. Международна конференция „Дигиталното училище – Клет България” - Диана Леонтиева 

9. Международна конференция "Образование" организирана съвместно със " Заедно в час“ – 
Елисавета Ташева 

10. Добиване на Пета квалификационна степен - Яна Казакова, Антония Русанова, Юлия 
Еленкова,Гергана Алексиева,Богдана Ишпекова 

11.  Създаване на видео уроци с „Пляс Камера” - Иванка Делчева 

12. ТРИЗ педагогика – всички учители 

13. Идентификация и развитие на емоционалната интелигентност- всички учители 
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Благодарим  
на всички ученици и учители 
за труда и им желаем здраве 
и дръзновение през новата 

учебна година! 

 



ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ”  -  ПЛОВДИВ 

Бул. „Пещерско шосе” №131,   тел. 032/ 643-673, 043/ 642-817, 

e-mail: oupetleshkov@ouvp.bg, web: www.oupetlehkov.org 
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