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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  20.12.2017 г. до 20.12. 2017 г. 

 

Данни за училището, организирало публичните изяви 
Код по админ Име на училище Населено място Община Област 

103504 ОУ „Свети Свети Кирил и 

Методий“ 

С.Бачево Разлог Благоевград 

 

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

извънкласна дейност 

Тема на събитието Ръководител Тип* 

1 Публична изява Кулинарна изложба Живка Сагрева И 

2     

3     

...     

Данни за публичните изяви 
       Целта на изявата бе да се представят различни кулинарни изкушения изработени от учениците 
и родителите и да се създаде творческо въображение и коледно настроение. 

       Мероприятието се проведе в Клуб с. Бачево. Гости   бяха Росица Чатлабашева -кмет на селото, 
Цветанка Ганджова-председател на Обществения съвет, Представители на Училищното 

настоятелство , родители  и близки на учениците. 
  В началото учениците от клуб Млад кулинар откриха с кратка програма посветена на Бъдни вечер 

и  Коледа. Вечерта продължи с представяне и разпродажба на кулинарните изделия.  
 В мероприятието   взеха активно участие ученици и  родители и така то се превърна в общоселско 

тържество. 
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Допълнителни указания 
Изтрийте тази секция при предаването на отчета, след като спазите указанията. 

1. Снимки 
Изпратете 1 (една) снимка или колаж от няколко снимки с размер 800x600 px за публикуване в 
електронната платформа. Всички останали снимки, които съпътстват отчета, изпратете в архив 

(.zip или .rar формат), който не трябва да надхвърля 8 MB. 
 

2. Именуване на отчета и снимките 
Името на файла с отчета трябва да следва шаблона код_по_admin- 103504-Report.doc. 
Пример: 2203070-2017-03-01-Report.doc 

 
Името на архива със снимки трябва да следва шаблона код_по_admin-YYYY-MM-DD-Photos.zip 

или код_по_admin-YYYY-MM-DD-Photos.rar в зависимост от архивиращата програма. 
Пример: 2203070-2017-03-01-Photos.zip или 2203070-2017-03-01-Photos.rar 

 
Името на снимката или колажа, който ще се публикува в електронната платформа трябва да следва 

шаблона код_по_admin-YYYY-MM-DD-Publish.jpg*. 
Пример: 2203070-2017-03-01-Publish.jpg 

*Допустимо е да се използват и други формати за графични изображения като .png, .jpeg, .bmp. 
 

3. Изпращане на имейл 
В заглавието на имейла, с който изпращате отчета, запишете кода по админ на училището, месеца и 

годината на отчета като следвате шаблона код_по_admin-YYYY-MM. 
Пример:  103504-2017-12 

 
При неспазване на указанията за попълване и изпращане на отчета, той няма да бъде приет 

и обработен. 
 

 
Дата: 21.12.2017 г.      Предал: .............................. 

         /Живка Сагрева/ 
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