
                               
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.004-0004  „ТВОЯТ
ЧАС“

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване
на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и

компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

за период от 03.04. 2017 г. до 28.04. 2017 г.

Данни за училището, организирало публичните изяви
Код по админ Име на училище Населено място Община Област
1900303 СУ „Христо Ботев” с. Паисиево Дулово Силистра

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви
№ Наименование на 

извънкласна дейност
Тема на събитието Ръководител Тип*

1 Футбол „Лудогорец” Междуучилищна  футболна
среща-«Лудогорец»  СУ
«Христо Ботев» с. Паисиево
- СУ ''Й.Йовков'' с. Окорш

Ерджан Расим И

Данни за публичните изяви
На 07.04.2017г. от  15  часа  стадион  „Лудогорец”  на  с.Паисиево  събра  любителите  на  футбола.
Проведе се  приятелски футболен мач между отборите на с. Паисиево- група „Лудогорец”  и СУ
„Й.Йовков”  с.  Окорш.  Спортната  инициатива  беше  една  от  планираните  дейности  по  Проект
BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие  на  способностите  на  учениците  и  повишаване  на
мотивацията  им  за  учене  чрез  дейности,  развиващи  специфични  знания,  умения  и
компетентности (Твоят час)“  За участниците бяха осигурени награди. Срещата съвсем не бе
лишена от спортен хъс и емоции и завърши с резултат 2:1 за гостуващия отбор. 
Допълнителната работа в часовете предвидени по проекта допринесе много в подготовката на
отбора по футбол на СУ „Христо Ботев”. 

Дата: 18.04.2017г. Предал: Ерджан Расим
/име, фамилия/

----------------------------------------------------------------------- www  .  eufunds  .  bg
------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им
за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/
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