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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info,souphd@abv.bg 

 

 

 

ПЛАН – ПРОГРАМА 

КОЛЕДЕН УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК  

22.12.2017 г. 

 

 I. Цели: 

1.  Да се проведат мероприятия, свързани с коледните и новогодишните 

празници; 

2. Да се популяризират българските фолклорни традиции и обичаи, свързани със 

зимните празници – Коледа, Сурва, Водици и др.; 

3. Да се популяризират традициите за честване на Коледа и Нова година по 

света. 

     II. Задачи: 

1. Активно участие на Методическите обединения, на всички учители, на 

Ученическия съвет, на учениците от проектите „Твоят час“ и  „Посланици на 

ЕП“ и всички учениците от I дo XII клас в предвидените мероприятия; 

2. Включване в дейностите за честване на Коледния училищен празник на 

Обществения съвет и Училищното настоятелство; 

3. Подобряване на интериора в училище чрез рисунки, колажи, изложбени 

кътове и други, посветени на коледните празници. 

 

III .   Дейности,  предхождащи празника 

1. В часа на класа да се представят теми, свързани с честването на Коледа, 

коледните традициите и обичаи; 

                                                                             Срок: м.12.2017 г. 

                                                                             Отговорник: кл. ръководители 
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2 . Изработване на табла, презентации, картички и рисунки, посветени на 

празника 

                                                                               Срок: 20.12.2017 г. 

                                                                               Отг.: кл. ръководители, учители по ИИ 

IV. Дейности по време на коледния празник на училището 

1. Коледен празник – откриване на празника с литературно-музикална програма 

                                                                             Срок: 22.12.2017 г. 

Място: Актова зала 

9,00 – 9,40 – І – ІV клас 

9,50 – 10,30 – V - VІІІ 

                                                                             Отг.: учители  по БЕЛ и музика  

 ІХ – ХІІ клас – мероприятия в класната стая                  

  Участници: учениците от I – ХII клас 

2. Участие на групите за дейности по интереси по проект „Твоят час“ – Вокална 

група, Модерни танци, Спортни танци и Народни танци 

Срок: 22.12.2017 г. 

                                               Отг.: ръководители на групите по проект „Твоят час“  

                                               Участници: учениците от проекта 

3. Информиране на превозвачите за транспорт на пътуващите ученици 

4. Инструктаж на учениците за опазване на материална база – недопустимо е 

използването на пиротехнически средства! 

 

Начало: 22.12.2017 г., 9.00 ч. – актова зала 

Край: 12.00 ч.  

 

Настоящият план е приет на заседание на ПС, проведено на 11.12.2017 г.  

(Протокол № 3) и е утвърден със заповед № 0490/12.12.2017 г. 


