
В началото на учебната 2012/2013 година СОУ „В. Левски“ – Русе се включи в  

инициативата на МОМН и РИО – Русе  „ УЧАСТВАМ  И  ПРОМЕНЯМ” .  

 Кампанията има за цел: 

1. Да разшири и стимулира формите на обучение в дух на демократично гражданство и 

патриотизъм. 

2. Да постави фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения 

на децата и учениците. 

3. Да подкрепи ролята на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството 

между институциите в системата на образованието, семействата и други институции и служби в 

общността в тяхната съвместна грижа за подрастващите. 

 
    Дейности на Кампанията на училищно ниво 

 
1. Математическо състезание „С дръзновението на Апостола” за учениците от 2 до 12 

клас. 
      Отг. Славка Кръстева 
      Срок: м. февруари-март 
 

2. Състезание „Знам и мога” за учениците от 3 и 4 кл. 
       Отг. кл.ръководители на 3 и 4 кл. 
       Срок: м. февруари 
 

3. Изложба базар на коледни къщички, изработени от  различни материали и чрез 
различни техники с участие на учениците от 5 кл. 

 Отг. Дешка Бонева 
  Срок: 10.12.2012 г. 
 

4. Изработване на аксесоари и сувенири от шестокласниците. 
 Отг. Дешка Бонева 
 Срок: 10.12.2012 г. 
 

2. Разглеждане на тема от рубриката „Психическо здраве” с учениците от 8-12 кл.. 
 Отг. пед. съветници и психолози 
Срок: м. октомври 
 

3.  Разглеждане на тема от рубриката „Физическо здраве” с учениците от 5-7 кл.. 
 Отг. пед. съветници и психолози 
Срок: м. януари 
 

4. Разглеждане на тема от рубриката „Социално благополучие” с учениците от 8-12 
кл.. 

Отг. пед. съветници и психолози 



Срок: м. май 
 

5. Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически 
увреждания и увреждания на централната нервна система. 

Отг. Ел. Белчева – ресурсен учител 
Срок: м. май 
 

6. Участие в конкурса „Водата – извор на живот”. 
Отг. Валя Керчева 
Срок: 22. 03. 2013 г. 
 

7. Фотоизложба във връзка с Деня на земята. 
Отг. Милен Йорданов 
Срок: 22. 04. 2013 г. 
 

8. Участие в туристическия поход „По пътя на Ботевата чета” Козлодуй -Околчица – 
Ботевата алея. 

Отг. Милен Йорданов 
Срок: 22. 05 – 02.06.2013 г.  
 

9. Вътрешноучилищен ученически велопоход с учениците от 8-12 кл. 
Отг. Милен Йорданов 
Срок: м. юни  
 

10. Участие в турнира по футбол „Данониада 2013” с ученици, родени през 2001-2002 
година. 

 Отг. Цоню Кюранов 
 Срок: м. март 
 

11. Участие в състезанието „Дни на предизвикателството”. 
Отг. Мариана Луканова 
Срок: м. май 
 

12. Турнир по мини-футбол за момичета 5-8 кл. и  9-12 кл. 
Отг. Цоню Кюранов 
Срок: м. юни 
 


