
 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“ 

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на 

личните постижения на учениците чрез създаване на 

индивидуално портфолио“ 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Обща цел:  

Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход 

между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно 

образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване 

на увереност в собствените възможности, задържане на учениците в училище и мотивация 

за успешен преход в следващ образователен етап. 

Конкретни (специфични) цели: 

1.Осигуряване възможности за прилагане на индивидуален подход в обучението, основан на 

системно проследяване на постиженията учениците и отчитане на техния напредък от 

подготвителната група до завършване на основно образование. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- 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. 

ОБХВАТ 

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на индивидуално портфолио в началния етап” 

 



 
БЕНЕФИЦИЕНТ 

Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“, с. Вълчитрън  

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

МОДУЛ 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ” 

Описание на дейността 

Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно 

проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване на 

индивидуално портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по всички учебни 

предмети. За целта е необходимо да се осигурят материали за изготвяне на индивидуално 

портфолио с еднакъв дизайн за всички ученици от паралелката. Участието на ученика при 

създаване на критериите за оценка и при подбора на материалите за портфолиото позволява 

то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване и да се оцени не само на 

конкретен резултат, но и процесът на учене. 

Принципи на финансиране: 

 По модула се финансира: 

1. Осъществяване дейности, свързани с: 

- проучване и събиране на доказателства за напредъка на ученка; 

- запознаване с условията на развитие на ученика извън училище – семейна среда, 

извънучилищни дейности и пр.; 

- изготвяне на критерий за оценяване на резултатите от дейността на ученика; 

- разработване и провеждане на диагностични тестове за установяване на затруднения в 

обучението на определени ученици. 



 
Допустими са разходи за възнаграждения на учителите за допълнителна работа до 10 часа, 

изпълнявани извън нормата за задължителна преподавателска работа, в т.ч. подготовка на 

материали, посещения на място и др., като за един час се заплащат 12 лв., в т.ч. и за 

осигурителни вноски за сметка на работодателя върху сумата. 

Осигуряване на материали за изготвяне на индивидуално портфолио на всички ученици от 

паралелката.  

Допустими са административни разходи, в т.ч. закупуване на материали за портфолио на 

всеки ученик от паралелката в размер до 12 лв. за всеки ученик в паралелката. 

 За учебната 2019/2020 година в ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Вълчитрън по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“, работят следните 

класове: 

Първи клас – 9 ученици, класен ръководител – Николай Николов  

Втори клас – 11 ученици, класен ръководител – Веселинка Димитрова  

Трети клас – 12 ученици, класен ръководител – Веселка Спасова  

Четвърти клас – 9 ученици, класен ръководител – Петя Цончева  

 

ОБЩА СУМА ПО ПРОЕКТА: 960,00 ЛЕВА 


