
1 

 

          СРЕДНО ЕЗИКОВО 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 

за честване на патронния празник  

 

 I. Цели: 

1. Да се приобщят учители, ученици и родители към училищния живот и традиции; 

2. Да се проведат мероприятия, посветени на годишнините; 

3. Да се популяризира СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” като привлекателна 

образователно-възпитателна и културна институция в района; 

4. Да се изгражда патриотично възпитание и национално самочувствие у учениците на 

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница 

     II. Задачи: 

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

Ученическия съвет и учениците от I дo XII клас в предвидените мероприятия; 

2. Включване в мероприятията на Обществения съвет и Училищното настоятелство; 

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

други; 

 

 ІІI.   ДЕЙНОСТИ,  ПРЕДХОЖДАЩИ ПРАЗНИКА 

1. Обявяване в електронната страница на училището дейностите, предхождащи празника:  

 конкурси за рисунка („Забележителностите в Дупница“; „Щастлив съм в моето 

училище“), компютърна графика и макети на възрожденски къщи;  

 конкурс за съчинение „Моето училище“ (за учениците от III клас) 

 изработване на книжка с любими стихотворения, посветени на будителите (за 

учениците от V-VII клас); 

 презентация, посветена на патрона на училището, тема: „Паисий Хилендарски – 

първият възрожденец“; 
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 артистично изпълнение на стихове за будителите; 

                                                                             Срок: 08-26.10.2019 г. 

                                                                             Отговорник: учители по БЕЛ,  

                                                                             изобр. изк., ИТ,  учители ЦДО, Д. Петрова 

2. Конкурс за най-добре украсена класна стая на тема: „Народните будители“ 

Срок: 01-30.10 2019 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

3. Изработване на табла и презентации, посветени на живота и делото на Паисий 

Хилендарски и други народни будители 

                                                                 Срок: 29.10.2019 г. 

                                                                                 Отг.: кл. ръководители 

4. Изработване на постоянен информационен кът за патрона на училището  

                                                                                Срок: месец октомври 

                                                                                Отг.: учителите по история, кл. р-ли 

5. Подготовка на презентации и беседи на тема:   

 „Кой е Паисий Хилендарски?“- беседи по класове 

 „Ролята на будителите в историческото развитие на България” 

 „Кои са будителите днес?“ 

 „Непознатите будители“ 

 Представяне чрез филми на значими части от „История славянобългарска“ 

                                                                                   Срок: 29.10.2019 г. 

                                                                                  Отг.: кл. ръководители 

6. Спортни турнири:  

 I – IV клас – Минибаскетбол и  минифутбол 

 V – VII клас – Баскетбол, футбол и бадминтон - момичета 

 VIII – XII клас – Волейбол и бадминтон - момичета 

7. Подреждане на творбите от обявените конкурси 

                                                    Срок: 29.10.2019 г. 

                                                    Отговорник: Явор Виделов,  

Д. Петрова, Н. Панова В. Богатинова; 

                                                                           учители ЦДО                                                            

8. Изготвяне на грамоти на победителите от конкурсите и турнирите 

                                                    Срок: 30.10.2019 г. 

                                                    Отговорник: Д. Петрова и ръководство на училището      

 

IV. ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО 
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1. Патронен празник – откриване на празника с литературно-музикална програма 

                                                                   Срок: 31.10.2019 г. 

                                                                   Отг.: учители  по БЕЛ и музика  

                                                                   Участници: учениците от II – ХII  

2. Празничен час на класа - беседи и презентации, посветени на патронния празник, 

филми 

                                                Срок: 31.10.2019 г. 

                                                Отг.: кл. ръководители  I – ХII клас 

3. Уроци по родолюбие  извън класната стая – посещение на читалище „Зора“, град 

Дупница и Градската библиотека за отбелязване Деня на Народните будители 

                                               Срок: 31.10.2018 г. 

                                               Отг.: М. Сапунджиев; кл. ръководители  8 а и 8 б клас 

4. Литературно щафетно четене на откъси от преписа на „История славянобългарска“ 

                                                                   Срок: 31.10.2018 г. 

                                                                   Отг.: учители  по БЕЛ 

5. Изяви на групите „Мажоретен състав“, „Вокална група“, „Модерни танци“ и др. 

                                                                   Срок: 31.10.2018 г. 

                                                                   Отг.: ръководители на групи 

6. Официално награждаване на участниците в изложбите, конкурсите и турнирите, 

посветени на празника  

                                                                    Срок: 31.10.2018 г. 

                                                                    Отг. Д. Петрова и учители по ИТ, ИИ, ръководство 

 

Сценарий за празника 

Начало: 31.10.2017 г., 9.00 ч. – училищния двор/ Край: 12.00 ч. 

І. Тържествено откриване на празника 

 Знаменна група 

 Училищен химн 

 Стихотворения за училището – 2 ученици 

 Награждаване  на победители в конкурсите, състезанията и турнирите 

 Поздрав от групите по танци – „Мажоретен състав“, „Вокална група“, „Модерни 

танци“ и др. 

ІІ. Празничен час на класа:  09.30 - 10.30 ч.  

 „Кой е Паисий Хилендарски?“- беседи по класове 

 „Ролята на будителите в историческото развитие на България” 

 „Кои са будителите днес?“ 
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 „Непознатите будители“ 

 Представяне чрез филми на значими части от „История славянобългарска“ 

   

ІІІ. Предварителна подготовка: 

1. Озвучаване 

2. Знаменни групи 

3. Излъчване на победители в конкурсите, състезанията и турнирите 

(Класираните ученици да се подадат на Д. Петрова за изработване на грамоти в 

срок до 29.10.2019 г.) 

4. Да се осигурят награди (книги, подаръци) 

 

 

Планът е приет на заседание на ПС, проведено на 08.10.2019 г. (Протокол № 1) и е 

утвърден със заповед № 0273/09.10.2019 г. на директора 


