
 ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 

 „Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

 учебния процес“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 

По случай патронния празник на училището учениците от ПИГ бяха наградени с 

грамоти от Директора на училището. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 

 

Учениците от ПИГ 4 в клас представиха своята изява – Пъстра плетеница от 

песни, поговорки, приказки и танци на етносите в България „Приказки край 

огнището”пред съученици, учители и гости.  
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 

 

По случай патронния празник на СОУ „Васил Левски” гр.Нови пазар  учениците 

от ПИГ се включиха в турнири по шах.  
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По случай патронния празник на СОУ „Васил Левски” гр.Нови пазар  учениците 

от ПИГ се включиха в турнири по футбол.  
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В очакване на един от най-българските празници- Баба Марта, децата от ПИГ 2 а 

клас на СОУ „Васил Левски” изработиха мартеница, с която украсиха своето училище. 

Мартеницата изработиха за една седмица от салфетки, в часовете по „Занимания 

по интереси”. Официално я подариха на г-жа Снежана Райкова, с пожелание за здраве, 

радост, късмет и пролетно настроение.  

 

 


