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РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЕРНИК 

 И ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА  
       

О Р Г А Н И З И Р А 

ФЕСТИВАЛ 
 

„Пеем и танцуваме, спортуваме и рисуваме,  

четем и смятаме добре“ 

 

от междуучилищни дейности по проект „Подкрепа за успех“ 

На 10 юни 2022 г. от 12.00 часа  

в двора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Драгичево 
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ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

 

Място на провеждане (населено място, училище домакин/музей/библиотека/читалище) 

 с. Драгичево, община Перник, област Перник, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“                                                               

Дата и начален час на провеждане 10.06.2022 г., 12.00 часа 

Фестивал „Пеем и танцуваме, спортуваме и рисуваме, четем и смятаме добре“ 

66 ученици от 5 училища, участвали в групи за допълнителни обучения и занимания по интереси  по проект „Подкрепа за успех“  

 

№ Времетраене 

(начало и край 

на дейността) 

Форма (дебат, 

викторина, фестивал, 

театрална постановка 

или др. подходяща) 

Тема на 

междуучилищната 

дейност 

Училища, 

участници (име на 

училището, 

населено място) 

Брой на учениците 

(посочва се броя на 

участниците от всяко 

училище) 

Ръководители на групи 

(посочват се 

ръководителите на групи 

от всяко училище) 

1. 12.00 ч. -12.10 ч. Песни и танци Изява на група 

„Звънчета“ - ЗИ 

ОУ „Св. св. Кирил 

и Методий“ с. 

Драгичево, 

община Перник 

15 Яница Герова 

2. 12.10 ч. -12.20 ч. Песни и танци Изява на група „На 

мегдана“ - ЗИ 

ОУ „Христо 

Ботев“ с. 

Батановци 

13 Виктория Стоименова 

3. 12.20 ч. -12.30 ч. Песни и танци Изява на група 

„Палави осминки“ - 

ЗИ 

V СУ 

„П.Р.Славейков“ 

гр. Перник 

15 Росица Богословова 

4. 12.00 ч. -12.50 ч. Рисуване на асфалт Изява на група 

„Палавата четка“ - ЗИ 

ОУ „Христо 

Ботев“ гр. 

Батановци 

4 Моника Райкова 
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5. 12.30 ч. -12.50 ч. Волейболна игра Изява на група 

„Волейболни 

надежди“ - ЗИ 

V СУ 

„П.Р.Славейков“ 

гр. Перник 

8 Теодор Григоров 

6. 12.00 ч.-13.00 ч. Смятане и рецитиране Групи  по БЕЛ и 

Математика - ДО 

СУ „Темелко 

Ненков, гр. 

Перник 

3 

3 

Екатерина Емилова 

Ивелина Георгиева 

7. 12.00 ч.-13.00 ч. Смятане и рецитиране Група  по БЕЛ и 

Математика - ДО 

ОУ „Христо 

Смирненски“ с. 

Ноевци, община 

Брезник 

1 

4 

Цветалия Георгиева  

Вера Банчева 

 

 

 

Изготвил: ТЕУП             

 

        


