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Национална програма „Заедно в грижата за ученика” Модул 1 „Осигуряване на 

условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап 

чрез създаване на индивидуално портфолио “ и Модул 2 „Осигуряване на условия за 

екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни 

предмети от прогимназиалния етап “  

 

       Групите, за изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно в грижата 

за ученика” в СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, за учебната 2019/2020 година 

както следва: 

 

І. Екипите по Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на 

личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на 

индивидуално портфолио “  

 

1. Ирена Стефанова Атанасова – главен учител начален етап, класен ръководител на 2а 

клас 

2. Нели Димитрова Кръстева – старши учител начален етап, класен ръководител на 2б 

клас 

3. Елка Пегтрова Нейкова – старши учител начален етап, класен ръководител на 2в клас 

4. Светлана Василева Генова – старши учител начален етап, класен ръководител на 3а 

клас 

5. Атанас Николов Кънев – старши учител начален етап, класен ръководител на 3б клас 
 

Със задача: 

          Подкрепа на формиращото оценяване в началните класове чрез създаване на 

индивидуално портфолио за проследяване на напредъка на всеки ученик по време на. 

обучението му в определен клас от началния етап на основно образование. 

 

ІІ. Екипи по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от 

началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния 

етап“  
 

1. По български език и литература 

Пенка Атанасова Цонева – старши учител начален етап, класен ръководител на 

4б клас  

Елена Петкова Ганчева – старши учител прогимназиален етап по български език 

и литература. 

2. По математика  

Цанка Иванова Йорданова – Петрова  – старши учител начален етап, класен 

ръководител на 4а клас  

Анна Байчева Панайотова – старши учител прогимназиален етап по математика. 

  Със задача: 

Планирани и проведени уроци с „гостуващи учители“ съвместно от начални 

учители и от учители в прогимназиалния етап и разработени материали, подпомагащи 

по-плавния преход от IV към V клас.. 
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Във връзка с Национална програма „Заедно в грижата за ученика” Модул 1 

„Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на 

учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио “ и Модул 2 

„Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски 

учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап “ и решение на 

педагогическия съвет на СУ „Ангел Каралийчев”, гр. Стражица – Протокол № 15 от 

06.07.2020 г.         

       Екипите, на които се възлагат подготовката на проектни предложения за 

изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно в грижата за ученика” в 

СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, за учебната 020/2021 година както следва: 

 

І. Екипите по Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на 

личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на 

индивидуално портфолио “ за създаване на индивидуално портфолио за проследяване 

на напредъка на всеки ученик по време на обучението му в определен клас от началния 

етап на основно образование.  

 

6. Цанка Иванова Йорданова-Петрова – старши учител начален етап, класен 

ръководител на 1а клас 

7. Пенка Атанасова Цонева – старши учител начален етап, класен ръководител на 

1б клас 

8. Нели Христова Йорданова – старши учител начален етап, класен ръководител на 

2а клас 

9. Мария Йорданова Иванова – старши учител начален етап, класен ръководител на 

2б клас 
 

Със задача: 

1. Класните ръководители подготвят проектно предложение, което предвижда 

осигуряване на портфолио за всички ученици от паралелката. 

2. Предвиждат вида и съдържанието напортфолиото, дейностите, които ще бъдат 

реализирани, както и паралелките от началния етап, които ще се включат. 

 

ІІ. Екипи по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от 

началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния 

етап“ за съвместна работа на начални учители и на учители от прогимназиалния етап 

 

3. По български език и литература 

Светлана Василева Генова – старши учител начален етап, класен ръководител на 

4а клас  

Тодорка Радославова Цонева – старши учител прогимназиален етап по 

български език и литература. 

4. По математика  

Атанас Николов Кънев – старши учител начален етап, класен ръководител на 4б 

клас  

Даниел Христов Пенчев – старши учител гимназиален етап по математика. 

  Със задача: 

1. Учителските екипи подготвят проектно предложение, в което описват дейностите, 

които ще бъдат реализирани, паралелките и броят ученици в тях, броят планирани 

за провеждане уроци с „гостуващи учители“ съвместно от начални учители и от 

учители в прогимназиалния етап  

Предвиждат необходимите  за разработване на материали за провеждане на уроци 

и други дейности подпомагащи по-плавния преход от IV към V клас. и темите на 

съвместно провеждани уроци, както и прогнозните разходи за изпалнението 
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