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Нови успехи на децата в учението,
нови постижения в спорта, нови проекти,
нова материална база, нови завоювани отличия
в творчески състезания и още, и още, и още победи на духа и стремежа за развитие
Учебната 2013–2014 година стартирахме с 816 ученици и това утвърди
СОУ „Васил Левски“ като най-голямото
общообразователно училище в Ловешка област. Общият брой на паралелките е 36 – с две повече от миналата година. След напълно реализирания прием,
с една повече бяха паралелките в
първи и в осми клас. Запълнена бе и нов
вид паралелка след 7 клас – профил
„Хуманитарен“ с интензивно изучаване
на английски език и с профилиращи
предмети български език и география.

Осем изявени в различни области ученици получиха награди „Бризби“. За постижения в музикалното изкуство бяха наградени Памела Младеновa от 12а клас, Божидара Симеонова от 8а клас, Вергиния Борисова
от 12а клас, Калин Кирилов от 10а клас. Ради Пълевски от 12в клас получи „Бризби“ за спортни успехи в
биатлона, Красимир Райковски от 7г клас – за постижения в областта на географията и историята, Северина Стоянова от 10а клас – за изяви в литературното
изкуство и историята и Роберта Гуевска от 7д клас –
също за високи постижения по история.
По общинската програма за закрила на деца с изявени дарби от общо 65 наградени троянски деца, 30
са от нашето училище, като отделно от тях са наградени и 20-те ученици от двата ни баскетболни отбора.

Състезанието по български
език и литература „Аз пиша
грамотно“ бе едно от наймасовите събития в навечерието на патронния празник. В него участие взеха ученици от цялата община – общо 250 деца.

Седмокласничките Преслава Христова и Роберта Гуевска и десетокласничката Северина Стоянова спечелиха отличия в Национален конкурс за ученическо творчество на тема „Балканската
война 1912–1913 г. – война освободителна“, организиран от Министерството на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образованието – Ловеч.

Първолаци участваха в математическо състезание
„Аз и числата“, най-добрите получиха право на участие в Национално финално състезание на Сдружението на българските начални учители.

Стартирахме 2013 г. с обновления в интериора, екстериора и подобрения в информационно-комуникационната среда. Ново компютърно оборудване с 22 терминални станции в две от мултимедийните зали, ламинирани паркети, нови магнитни дъски и мебелировка. Обновени бяха и кътовете за отдих в двора на училището
по проект към Обществен форум-Троян. Завършихме годината с още една преоборудвана компютърна зала (203)
с нови 15 терминални работни
места чрез реализирания проект
по НП на МОН „ИКТ в училище”.

Успехи
на малки
и големи

Наши ученици се представиха отлично на националния
кръг на многоезичното състезание група „Английски – испански език“ в Сливен. Те
се класираха в първата десетка на страната, изпреварвайки
много представители
на езикови гимназии:
Мая Гладкова от 11а
клас зае 4 място; Камелия Касакова от
11а клас – 5 място;
Никол Ночева (11а
клас) – 7 място.

Традиционно, на 29-ти април, и тази годиЗа първи път 30 наши ученици се включиха в националното състезанието по английски
на се проведе Общинското състезание по ан- език Spelling Bee, като най-добре се представиха Георги Георгиев от 6 клас и Божидар Марглийски език за ученици от 5, 6, 7 и 8 клас. ков от 7 клас.
За четвърти път нашето училище стана до27 ученици се включиха в състезание по творческо писане на есе на английски език
макин на състезание по английски език, орга„Bulgarian Creative Writing
низирано и осъществено от учителите от МеCompetition 2013“. Те работодическото обединение по чужди езици.
тиха, без да ползват речници,
учебници и други реВ Националното състезание по английски
сурси,
а есетата бяха оцеезик, организирано от Асоциацията на Кенени от регионално жури.
ймбридж училищата Николай Николов от
9б зае второ място.

Симеон Бояджиев от
5а клас спечели първо
място в ловешки конкурс за рисунка „Чудния
свят на книгата“, а на
22 ноември ателие „Палитра“ получи специална грамота в Десетия национален конкурс
„Златна есен – плодовете на есента“, Севлиево.

Успех постигнахме и в състезанието по БЕЛ
„Стъпала на знанието“. За национален кръг се класираха: Илия Ибовски (6в), Ивана Буровска (6б), Пламена Спасова (6а), Спас Христов (6а), Мария Пастухова (6а), Петя Иванова (6а).

Наши ученици участваха в различни спортни състезания и
учебни съревнования на национално и европейско ниво. Всички те са класирани на призовите места: Северина Стоянова –
Национален конкурс „Времето е в нас и ние сме във времето“,
второкласниците Натали Добрева и Христо Димитров, съответно първо и второ място и петокласниците Теодор Кунчев,
Ивана Буровска с първо място и Добромира Стоянова с второ
място на Европейско кенгуру по математика, Красимир Райковски от Национална олимпиада по география. Първокласничката Яница Господинова бе победител в националното
състезание по математика, организирано от НСБНУ.

Единствена номинация за представяне
на България в Европейския Cosplay получи
Велислава Чавдарова от 11 клас. Това стана след участието й в специален конкурс,
организиран от клуб „Накама“ – България. Cosplay представлява пресъздаване
на образи на герои от анимации (предимно японски и корейски), комикси, филми
и игри. Велислава Чавдарова се представи на Европейския Cosplay, дегизирана като Сейбър – женски рицарски герой от
японски анимационен филм и заслужено
се класира на 17 място.

Обзор 2013
Волейболният ни отбор участва в демонстрационен мач с волейболистите на Езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в
Ловеч. Срещата бе част от
програмата за откриването на новата спортна зала
на Гимназията за чуждоезиково обучение. Началото на волейболния мач бе
дадено от вицепрезидента Маргарита Попова.
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Много наши възпитаници са изявени спортисти в различни дисциплини:
Maйкъл Гриша Иванов – мотоциклетизъм, Минко Донковски – колоездене,
Цветелина Наумова – биатлон, Мирослав Калистерски –
джудо, Ради Пълевски – биатлон, Лора Христова – ориентиране, Калоян Мичев – планинско колоездене, Дамян
Пазвански – авиомоделизъм,
Изабела Христова – джудо,
Петър Дундев – самбо.

Голям спортен успех постигнаха баскетболистите ни. След поредица от победи на регионални и зонални състезания, за шести пореден път те участваха
в национални баскетболни финали на
Ученически игри. Заеха пето място в националните финали за юноши (11–12
клас) в Габрово, сред общо 10 отбора
от цялата страна. Отборът ни 8–10
клас също участва в национални финали в Златоград и зае седмо място.

С много спортни емоции, амбиции за победа и екзалтирана публика
ще се запомни турнирът по тенис на маса, който се проведе на 6 февруари в малката спортна
зала на училището.
Традиционното събитие се организира в навечерието на патронния празник на училището.

Отборът ни по тенис на маса спечели първо място на Областно първенство на 26 март в Тетевен. Нашите тенисисти се
състезаваха с училищни отбори от Луковит, Угърчин, Ловешката езикова гимназия и от града-домакин. В състава бяха
Георги Банков от 10б клас, Йосиф Банков от 10а клас, Мирослав Калистерски от 9а клас и Стоян Влаховски от 9а клас.

Никола Петров от 1 клас спечели златен медал в групата
на децата в традиционния крос „По стъпките на Левски“. Повече от 50 участници, разделени на групи, пробягаха 3 км.

Абитуриентите
Общо 89 зрелостници завършиха успешно учебната 2012–2013 година. Те се сбогуваха тържествено
със знамето на училището и получиха символични медали, които им връчи директорът Розалина Русенова.
Класните ръководители ги изпратиха по традиция с
хляб и сол.
Випуск 73 завърши със среден общ успех от дипломите Мн.добър 5.08 и среден успех от всички положени държавни зрелостни изпити Мн.добър 5,09 . От
всички 183 оценки по двата ДЗИ 74 бяха отлични
(41%), в т.ч. 6 пълни шестици. Белослава Дамянова
от 12а и Симона Желева от 12б клас бяха удостоени
със златни медали за отличния си успех и активно
участие в олимпиади и състезания през целия гимназиален етап на обучение. Сребърни медали и грамоти
получиха Силвия Филипова, Георги Табаков и Памела
Младенова от 12а и Александър Бараков от 12б.

В италианския град Реджио ди Калабрия се проведе седмата, финална
среща между училищата-партньори
по проект „По дирите на енергията в
Европа“ („EEQ The European Energy Quest“) по секторна програма „Коменски“, програма „Учене през целия живот“. От
нашето училище на нея присъстваха 8 ученици от 9а, 10а, 10б и 11а клас и трима преподаватели. Петя Добрева, Любослав Георгиев, Тоня Власковска и Десислава Енчевска се записаха в
екипите на отборите-победители в образователната игра, която бе
ключова за проекта.
Със заключителна среща между ученици, учители и родители беше
отбелязан финалът на проекта. Сътрудничеството на най-голямото
училище в Ловешка област с училища от Испания, Италия, Германия и
Португалия се реализира в продължение на две години и бе обединено
от темата за възобновяемите енергийни източници и за ползата от тях.
По проекта делегацията от 32 души, сред които 24 деца и 8 ръководители от трите партньорски държави посети нашето училище в рамките на шестата визита по проект за многостранно партньорство.

Пет награди спечелиха ученици от СОУ „Васил
Левски“, Троян в конкурса на евродепутата Мария Габриел
на тема
„Европейска
година на
гражданите
2013 – моят
личен принос“.
Ивайло
Чавдаров и
Йоанна
Василева
пътуваха за
ЕП в
Брюксел.

Обзор 2013
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Първо място в категорията Млад готвач и трето място за сладкар заслужиха
представителите на нашето училище на Регионалното състезание между професионалните училища по туризъм. Носителката на националната титла „Найдобър млад готвач“ Кристина Йорданова от 10в клас се оказа без конкуренция
в приготвянето на ястия, а трета в сладкарското изкуство стана нейната съученичка Елица Досева. Илиян Петракиев се представи отлично, като остана четвърти само с половин точка след третия, но и тримата ще представят училището на националното състезание.
Зрелостникът Илиян Петракиев увенча с най-високото отличие в страната своето завършване на професионалната паралелка по хотелиерство. Неговото постижение и постиженията на другите ни представители на Националния форум в Пловдив – Кристина Йорданова и Елица Досева – дебютант в надпреварата за „Най-добър млад
хлебар-сладкар“, за пореден път са доказателство, че имаме чудесни преподаватели и още по-страхотни ученици.
В Пловдив протекоха успоредно два значителни форума: „Панорама на професионалното образование в България“ и „Национална кулинарна купа на България“. Петракиев унищожи безапелационно конкуренцията, като спечели златен медал в категорията „Най-добър млад сервитьор-сомелиер“. Той спечели и плакет на „Българска асоциация на професионалните сомелиери“ „Най-перспективен млад кандидат-сомелиер професионалист“.

Професионално образование

Учениците от професионалните паралелки
„Организация на хотелиерството“ бяха на професионален стаж в Италия по
съвместен проект на СОУ
„Васил Левски“ с агенцията „EUROPE 3000“ от гр.
Бергамо, Италия. Основната идея бе участниците да
се докоснат и запознаят с
италианските методики и
технологии за приготвяне
и сервиране на специални
видове продукти, типични
за тяхната страна.

Две гурме вечери за отбрано общество почитатели
и приятели бяха организирани от учениците и учителите от професионалните паралелки „Организация
на хотелиерството”.
Удоволствието и привилегията да вкусят от изкушенията имаха гостите в ресторант „България”, присъствали на първата по рода си в Троян протоколна вечеря, която имаше за задача не само да покаже какво
научават при нас учениците, но бе и с благотворителна цел.
Поводът за втората бе успешното приключване на
първия етап от работата по проекта „Ученически практики” и успешното дипломиране на „хотелиерите” от
12 клас, които завършиха средното си образование не
само с Диплома , но и със Свидетелство за професионална квалификация по професията „Хотелиер” и с по
няколко Удостоверения за професионално обучение.

Проведе се и найдългото досега пътуващо
училище. В него се включиха 34
ученици
от 8 до
11 клас
и група
учители
от нашето училище. Те посетиха Родопите. Организатори на природосъобразната проява бяха Пешка Вачева и Ивайло Йорданов.

41 настоящи и дипломирали се ученици от нашето училище получиха сертификати
за успешно завършено практическо обучение, което се осъществи по проект „Ученически
практики“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от ЕСФ. Церемонията се
проведе в кафе-клуб „Ривърсайд“. На тържеството редом до нашите преподаватели бяха и работодателите-партньори по проекта и журналисти. Проектът „Ученически практики“ стартира през изминалата учебна годин а . Уч а с т и е п р е з
първия етап взеха 41
ученици от паралелка
„Организация на хотелиерството“ и 15 работодатели-партньори
от туристическия
бранш в региона.

През лятната ваканция Марина Бечева 6а клас, Дебора Минкова и Петър Дундев (6б клас)
участваха в
обучителен
лагер по международната
програма
„Млади лидери в науката“ в Космическия
център на НАСА Space Camp в
Измир, Турция. Те получиха право на това след проведен конкурс
за есе на космическа тема.

Лято 2013

С много поредни награди от престижни конкурси ни зарадваха
певческите таланти Радко Петков и Илияна Илиева. Те бяха сред претендентите за голямата награда в Осмия международен конкурс за
изпълнители на популярна песен „Нова музика“. Радко бе класиран
втори във втора възрастова група (10–13 г.) с 98
точки резултат при 100 възможни. Същия успех
има и 18-годишната Илияна (11в кл.), която се
състезава в четвърта възрастова група.
Радко, Илиана и Божидара се върнаха с награди от авторитетния Национален конкурс за млади поп изпълнители „Звездици за Лора“, който
ежегодно се провежда в Свищов . За тяхната подготовка и школуване на голямата сцена работи
учителят по музика Мариета Жекова.

Ученици от петите класове участваха в час по
Чистознание. Инициатива бе част от проекта на
bTV „Да изчистим България за един ден“. Екипът
на БТВ проведе три познавателни игри с екологична насоченост. По забавен и увлекателен начин петокласниците научиха повече за разделното събиране на отпадъците и ползата от това,
,като блестящо се представиха учениците от 5а
клас с класен ръководител Радостка Петкова.
„Вкусно приключение с плодове и зеленчуци“ – с природното многообразие на полезните храни се запознаха деца от втори и
четвърти клас. Те получиха полезни съвети от специалисти
за здравословното хранене и
разбраха, че вкусните неща
могат да бъдат и полезни, а
всичко е въпрос на въображение. Инициативата се осъществи по проект „Повишаване
консумацията на пресни плодове и зеленчуци“.

Рисунка
Художественият образ на народната мъдрост „Неволята учи“ изстреля ученичката от 7в клас Девора Цочева на върха в Национален конкурс
за рисунка под надслов „Българските
народни приказки – извор на
мъдрост и доброта“. Там тя спечели
първа награда в категория 10–14 години, като представи графична рисунка, изработена с туш и перо.

На 14 февруари стена на любовните послания и лилави сърца украсиха фоайето на втория етаж. Инициативата за Свети Валентин бе на ученици, които работят в СИП „Сексуално и репродуктивно здраве“.
Всеки имаше възможност да си изтегли любовно късметче, а за учителите бяха специално подготвени
свитъци с лирически творби.
Бе организирана и Анти СПИН кампания. Инициативата се проведе на
1-ви декември, когато отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН.
По време на акцията в центъра на града учениците раздаваха презервативи и червени лентички – символ на борбата срещу смъртоносната болест. Издигнати бяха и тематични постери – „Обичай живота!“, „Бъди отговорен!“, „Не бъди безразличен!“

Вълшебството на сезоните улови със
своя фотообектив деветокласничката
Десислава Хаджийска. С тематична
снимка тя участва във фотоконкурс на
ОП „Младежки център“, Хасково
(Астрономическа обсерватория), където
спечели първо място. Младата фотографка вече има и други престижни отличия в подобни конкурси, включително и
няколко снимки, излъчени и наградени
в „Аз, репортерът“ по bTV.

През ноември училищният сървър за електронно обучение бе използван за пръв
път за осъществяване на е-тест онлайн. Тази система бе изработена наскоро от преподавателя по информатика и информационни технологии Свилен Димитров. Системата „testme.vlevski.eu“ в момента работи само на територията на училището,
но в скоро време се очаква да е достъпен от всяко място с интернет връзка.
В началото на 2013 г. „Център за творческо обучение“ и „Сирма медия“ АД обявиха
Международен конкурс за постер в рамките на проект „Нанотехнологии в преподаването на природни науки“. Христина Иванова от 11а клас участва със свой проект, който бе
изложен във Виртуалната лаборатория: http://vlab.ntse nanotech.eu/NanoVirtualLab/.
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Учители, възпитатели и
педагогически специалисти от Ловешка област получиха грамоти във връзка с
Празника на българската просвета и култура – 24 май. На тържествената церемония в Художествената галерия в Ловеч грамоти и отличия получиха директорът Розалина Русенова за високопрофесионалната й мениджърска дейност и за значимия й принос в развитието на образователното дело в община Троян; за активното й
участие в разработването и реализирането на множество национални и международни проекти. Номинирани бяха също помощник-директорът Цветлина Митева и учителите Диляна Табакова,
Дарина Гадевска, Камелия Алексиева, д-р Надка Данкова, Ивелина
Маринова, Радостка Петкова, Мария Църовска, Николина Терзиева,
Цветелина Мутафова, Милена Мартинова, Пенка Стойнова, Николай Скубарев, Ангелина Иванова, Ралица Бенчева.

Директорът на училището ни бе
поканен и участва в Първия международен симпозиум на директорите
от Балканските държави „ПО ПЪТЯ
КЪМ ДИГИТАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“в
Словения, Кранска гора от 28 ноември до 1 декември 2013 г. Целта на
форума бе запознаване с последните тенденции в дигиталното обучение в Югоизточна Европа, за придобиване и обмяна на добри практики
и установяване на контакти с колеги
от 8 държави.

За блестящите резултати на своите
зрелостници, изкачили ни високо в рейтинг скалата на училищата в страната, почетни статуетки и грамоти за
приноса им в обучението по математика и английски език получиха учителите Николина Терзиева и Тинка Бойнова. Същото отличие получи и Милена Мартинова, която като класен ръководител на 12в клас е мотивирала
всички ученици да се явят на изпити за
професионална квалификация.

Стартирахме проект „Със знание и стремеж
към бъдещ успех“, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Знания за успех“ с финансовата подкрепа
на SAP Labs България. Той се изпълнява от Училищното настоятелство в периода 30 октомври 2013
г. – 30 юни 2014 г. и е на стойност 7740 лева. Ще бъдат обхванати общо 363 ученици от 1 до 12 клас
в обучителни модули по гражданско образование, професионално обучение и консултиране и дискусионно студио. Проектът предвижда и обновяване на 3 етаж чрез създаване на училищен мултифункционален център, който ще бъде открит през февруари 2014 г. по случай патронния празник
на училището. Чрез проекта ще бъдат въведени нови извънкласни дейности за децата и младежите, които ще подпомогнат успешното им представяне в училище и в общността.

В чест на настъпването на Пролет 2013 за поредна година Ученическият съвет организира и проведе Пролетен карнавал. Предварително бяха обявени конкурси за мултимедийна презентация и за рисунка на пролетна тема. С особен
интерес беше посрещнато дефилето на маскираните участници.
През есента избрахме нов председателски екип на Ученическия
съвет в състав Изабела Иванова и Стивън Петров от 11б клас. Те спечелиха най-много привърженици след демократично гласуване на
учениците от 8 до 11 клас, благодарение на амбициозна и интересна програма за дейностите на Ученическия съвет през учебната година, чиято главна цел е да разнообрази училищния живот. Ученическият съвет заработи веднага на пълни обороти и спечели първо място на регионалното състезание за областите Враца, Видин, Монтана,
Плевен и Ловеч за
участие в програмата
„Евроскола“ на Европейския парламент.
Наградата, която амбициозните ученици
получиха напълно заслужено, е пътуване
до Европарламента в
Страсбург.

Нова инициатива реализираха учителите от методическото обединение по английски език. Те
проведоха няколко езикови уикенда (LANGUAGE
WEEKEND) в база „Ловен
дом“, местността Беклемето. Вдъхновител и
организатор на идеята
бе Марияна Станчева.

Ученически инициативи
През годината талантливите творци от ателиетата „Моден дизайн“ и „Палитра“ с ръководител Ели Мичева участваха в престижни конкурси и реализираха интересни изложби.
Седмокласничките Виктория Йонкова, Стела Василева и Изабела Янкова показаха картини от маслени и темперни бои, и
оригами в шестата среща по проекта за многостранно партньорство в самостоятелна изложба „Пролетни багри“.

Много остроумие и творчество показаха учениците при подготовката на новогодишните празници. Ученическият съвет
за поредна година организира конкурс за най-добре украсена класна стая и Коледен бал, който и този път имаше благотворителна цел: да се съберат финансови средства в помощ на малката Симона, отглеждана само от баща си, чиято история научихме от предаването на БТВ „Предай нататък. Каузата бе подкрепена от и нашите съграждани Тихомир Трифонов – управител на фирма „Филипополис 66”, и Иван
Тончев – собственик на кафе-сладкарница „Тифани”.
Инициативните ученици от ателиетата „Моден дизайн” и „Палитра” организираха и проведоха и Коледен
благотворителен базар, на който учениците от начален
етап и петокласниците представиха саморъчно изработени картички, коледни украшения и сурвакници. Оригинални бижута сътвориха Невена Гунова и Йоанна Илиева, а
учениците от 8а и 8д клас се включиха с ръчно изработени
сладкарски произведения на изкуството. Част от събраните средства от Коледния базар бяха прибавени към дарението за малката Симона, а останалата сума бе дарена на
нуждаещи се ученици от нашето училище.

Дни преди Коледа самостоятелна изложба направиха и Теодора Дамянова и Благомира Владова от 9а клас.

Нашето училище вече е член на Microsoft IT Academy. Новината пристигна в средата на януари. Училището ни вече може да функционира като изпитен център, в който ще се реализират програми за обучение по
информационни технологии на Майкрософт.
Акредитирането на образователната институция означава, че в нея ще се провеждат
курсове за работа със софтуерни продукти като Windows, Microsoft Office пакет, Photoshop,
AutoCAD и др.
„Курсовете ще са предназначени не само за ученици, учители и родители, но и за всички, които имат интереси и потребности да повишат своите IT-компетенции“ обясни Свилен Димитров преподавател по информационни технологии в СОУ „Васил Левски“, който завърши курс за обучители в
Microsoft IT Academy София.

Годишният обзор бе изготвен от екип.
Повече за успехите на нашите ученици
вижте на сайта
на СОУ „Васил Левски“, Троян:
http://vlevski.eu/

След като обучаемият премине успешно съответния курс, ще получи сертификат за постигнатите си
компетенции. При желание и при определени условия, СОУ „Васил Левски“, в качеството си на изпитен
център на Microsoft IT Academy, ще може да издава и международно валидни сертификати. Тежестта му е същата, каквато е на всеки един, издаден от друга обучителна организация – частна школа например, с разликата, че е гарантиран от името на Майкрософт, тъй
като училището е легитимен член на програмата „Академия за информационни технологии на Майкрософт“.
Първият курс, който ще се проведе в СОУ „Васил Левски“ в качеството му на изпитен център на Microsoft
IT Academy, е част от инициативите, посветени на 141-годишнината от гибелта на Левски и патронния празник на училището, които предстоят през февруари.

IT-новини

