ПРОЕКТИ
1. Реализирани проекти за 2006г.
Във връзка с международния ден на младежките услуги и поетите ангажименти по
меморандума за разбирателство между Младежки услуги Америка и ОУ”Христо Ботев”,
учителския колектив и учениците проведоха дейности за почистване и облагородяване на
района около училищната сграда. Почисти се и се огради с телена ограда сметището на
училището, измаза се с варова смес и блажна боя оградата, оформи се зелена площ и цветна
леха. Денят на младежките услуги се отбеляза с парти за всички участниците. Дейностите
бяха финансирани от Американската организация за младежки услуги и компанията
“Дисни”.
2.Реализирани проекти за 2008-2009г.
През тази учебна година ОУ”Христо Ботев” участва с проект за повишаване нивото на
знания и умения по Човекът и природата в националната програма “С грижа към всяко
дете”, модул „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА
ПОДГОТОВКА”. Планираните допълнителни занимания имаха за цел да попълнят

пропуските в знанията на петокласниците по предмета, да засилят интереса им към процеса
на обучение и да ги мотивират за постигане на по-високи резултати в учебната дейност. В
резултат на обучението, учениците осъзнаха важността на околната среда за човека,
вредата, която той понякога й нанася, запознаха се с мерките и средствата за ограничаване
на щетите върху природата, участваха в природозащитни акции.
3. Реализирани проекти за 2009-2010г.
Участие с проект по Човекът и природата в националната програма “С грижа към всеки
ученик” , модул „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА
ПОДГОТОВКА”. Работата по този проект бе продължение на работата по проекта през

предходната година. Целевата група обхващаше ученици предимно от ромски произход,
които показваха слабо ниво на владеене на учебния материал. Благодарение на
допълнителните занимания, децата имаха възможност да наблюдават обекти в природата и
лабораторията, да се научат да извличат информация от табла, схеми и графики, да
демонстрират умения при практически занятия. Учениците опознаха по-добре растителния,
животинския и човешкия организъм и жизнените им процеси.

Снимки от проекта може да разгледате на уеб адрес:
http://www.ouhristobotev1856.com/album/с-грижа-към-всяко-дете

4. Реализирани проекти за 2011-2012г.
4.1. Проект “Марко Поло”
ОУ “Христо Ботев” участва като партньор на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Първомай
в проект “Марко Поло”. Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция
на децата и учениците от етнически малцинства. Основната му цел е да предотврати
отпадането от училище на деца от етнически малцинства, да задържи вниманието им, да
интегрира малцинствените групи и да им даде възможност за личностно развитие и
здравословен живот.

Снимки от проекта на уеб адрес:
http://www.ouhristobotev1856.com/album/марко-поло
5. Настоящи проекти за 2012-2013г.
5.1. Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Оптимизиране
на вътрешната структура на училищата”, мярка “Без свободен час”
Училището кандидатства и бе одобрено с проект по мярката “Без свободен час” с която се
цели по-пълно обхващане на учениците в училище и уплътняване на
учебното време чрез заместване на отсъстващи учители. Учениците нямат свободни часове.
В случай на отсъствие на преподавател, се осигурява заместване по съответната учебна
дисциплина. Ако това не е възможно, в учебните часове се разглеждат теми, свързани с
безопасност на движението, здравно образование, гражданско образование и др.
Прилагането на мярката “Без свободен час” е насочено към повишаване качеството на
образователно-възпитателния процес и резултатите от него чрез системно провеждане на
учебните занятия и пълноценно ангажиране на учениците в учебни мероприятия.
5.2. Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, проект „Подобряване
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес”
От началото на учебната 2012-2013г. ОУ „Христо Ботев” с.Градина стартира проект
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес”.Продължителността му е 35 месеца.Целта на
проекта е подпомагане на целодневната организация на учебния процес I-VIII клас.
Въвеждането на целодневното обучение,особено в началния етап, е
потребност,предизвикана от динамичните обществени процеси и високите изисквания на
родителите и обществото.

Целодневната организация в нашето училище създава благоприятни условия за повишаване
ефективността на обучението и гарантира качествено усвояване на социалните умения у
учениците.
Сформирани са 6 полуинтернатни групи (ПИГ) – 4 в началния етап и 2 в прогимназиален
курс. Следобедните часове включват:
обяд и отдих - 2ч.

самоподготовка - 2ч

дейности по интереси - 2ч.

Обедното хранене се осъществява на кетърингов принцип.Непосредствено след него,
започва организирания отдих, който има за цел децата да се разтоварват психически и
емоционално.Обичат да играят „Народна топка”, ”Тенис на маса”, футбол и други игри.
Самоподготовката допринася за правилно и трайно усвояване на учебния материал и
съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене и разбиране, толерантно
взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.
Учениците имат възможност да получат системна, квалифицирана помощ от добри
специалисти при подготовката на уроците за следващия ден.
Дейностите по интереси са любими за учениците, защото в тях са включени занимания,
които не са пряко свързани с часовете за задължителна подготовка.Работи се в пет
направления: наука, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри.
В училище разполагаме с добре обзаведена стая за занимания по интереси, оборудвана с
много образователни и занимателни игри, телевизори и DVD. Възпитателната работа във
всяка ПИГ е подчинена на общите цели на училището, но същевременно е съобразена с
потребностите и интересите на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им
време.
Със средства от проекта в 8 стаи бе поставен ламиниран паркет. До края на учебната
година се очаква да се обзаведат няколко стаи с подходящи мебели, отново със средства от
проекта.
Снимки от проекта на уеб адрес:
http://www.ouhristobotev1856.com/album/целодневна-организация-на-учебния-процес
Рождество христово е най-светлия християнски празник. В последните години, покрай
блясъка на модерната Коледа в градовете, мнозина са забравили онази автентична Коледа,
която все още живее в българското село и пази изконните традиции на празника. Точно
тези обичаи и традиции искахме да представим с учениците от Първа ПИГ на нашето
тържество „Коледа е”, на което поканихме родители и близки на децата.
Бяхме на гости на едно семейство на село. Стопаните бяха подредили трапезата само с
постни ястия. Учениците научиха защо гозбите на Бъдни вечер трябва да са 7, 9 или 12,
какво представлява обредния хляб, защо украсяваме елха.
В полунощ се чуха коледарски песни. Коледари облечени в народни носии, с дрянови
криваци в ръце благославяха семейството. Стопанката ги дари богато с краваи и плодове.

Не забравихме и обичая Сурва. Сурвакари с красиви дрянови сурвачки сурвакаха
стопаните и наричаха за здраве и берекет.
Накрая всички си пожелахме:
Здрава, здрава годинчица,
да сме здрави догодина,
догодина, доамина.
В часовете по занимания по интереси с първокласниците изработихме картички, които
представихме на Коледния ни базар.
Снимки от проекта на уеб адрес:
http://www.ouhristobotev1856.com/album/целодневна-организация-на-учебния-процес
5.3.Проект за развитие на физическото възпитание и спорта
Вече няколко поредни години ОУ”Христо Ботев” реализира проекти, насочени към
развитие на физическото възпитание и спорта. Целта на тези проекти е правилното
физическо развитие и дееспособност на учениците, подобряване на тяхното физическото и
здравословно състояние, усъвършенстване на двигателните умения и навици, възпитаване
на спортна дисциплина, чувство за дълг, отговорност и психическа устойчивост. В
календара от спортни мероприятия са включени провеждането на спортни празници,
волейболни, баскетболни и футболни турнири, участие в общински състезания. Със
средства от проекта са закупени необходимите спортни пособия и принадлежности,
включително степер, пътечка за спортно ходене и велоергометър.

