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ПЛАН   

за отбелязване на патронния празник на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ и тържествено честване на 150-годишнината от 

основаването на училището в махалата „Мърджина“ 

I. Дейности за отбелязване на патронния празник на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“: 

1. Конкурс за рисунка на тема: „Моето училище“ 

             Срок: м. октомври 

  Отг.: Я. Виделов, Н. Панова, кл. р-ли и   

учители ЦДО I – IV клас 

2. Традиционна изложба на възрожденски къщи 

                                                                       Срок: 20.10.2020 г. 

             Отг.: В. Билярска и В. Богатинова  

 

3. Отбелязване на Деня на народните будители. Тържествен час на класа 

                      Срок: 29.10.2020 г. 

           Отг.: кл. р-тели и всички учители 

4. Литературно-музикален поздрав 

                 Срок: 29.10.2020 г. 

     Отг.: Ил. Велинова и Ек. Грибанова 

 

II. Дейности за отбелязване на 150-годишнината от основаването на 

училището в махалата „Мърджина“ 

Месец Октомври 

1. „Посади дърво – остави следа“ 

                  Срок: 29.10.2020 г. 

                                       Отг.: кл. р-ли на випуск 2021 г. 

Месец Ноември 

1. Изготвяне на тематични книжки за Паисий и народните будители 

                   Срок: м. ноември 

                Отг.: кл. р-тели и учители ЦДО I – VII клас  

Месец Декември 

1. Литературен конкурс „Пазим завета на Паисий“ 

                            Срок: м. декември 2020 г. 

                                     Отг.: Учители БЕЛ, учители ЦДО V-VII клас 

2. Изработване на тениски с надпис „Аз пазя завета на Паисий“ 

                Срок: м. декември 

                                  Отг.: МО Естетически цикъл 

Месец Януари 

1. Изработване на керамична мозайка с лика на Паисий Хилендарски 

          Срок: м. януари 

                                  Отг.: учители ЦДО V-VII клас  

2. Състезание по краснопис 

           Срок: м. януари 

                                       Отг.: Стефка Стоянова и учители ЦДО 

Месец Февруари 

1. Изложба „Моето училище в снимки и ….още нещо“ 
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                      Срок: м. февруари 2021 г. 

                                 Отг.: Д. Петрова; МО Природоматематически;  

                                          МО Естетически цикъл, Клубове ЗИ 

 

Месец Март 

1. Провеждане на кръгла маса  и открит урок на тема „Моето училище  - 150 г. 

традиции и новаторство“; 

              Срок: м. март 2021 г. 

                                                       Отг.: М. Сапунджиева и учители по история 

2. Изготвяне на книга-албум „Нашата гордост“ 

Срок: м. март 

                                          Отг.: Д. Андонова е МО Чужди езици 

 

Месец Април  

1. Създаване на мемориален кът в двора на училището и полагане на капсула на 

времето 

       Срок: до 30 април 

                                         Отг.: А. Йорданова, Клуб „ИстОрика“ 

2. Литературен конкурс за „най-малките“ и създаване на тематична книжка 

„Училище любимо“ 

             Срок: м. април 2021 г. 

                                                       Отг.: Зоя Спасова и МО нач. учители I-IV клас  

3. Спортни турнири 

                                                         Срок: м. април 2021 г.  

                                                         Отг.: учители по ФВС   

Месец Май 

1. Издаване на юбилеен вестник и юбилейна брошура 

Срок: м. май 

            Отг.: А. Йорданова,  

                                         МО Хуманитарни дисциплини и ЧЕ 

2. Реализиране на художествена изложба 

Срок: м. май 

                 Отг.: Я. Виделов и МО естет. дисциплини  

3. Тържествен концерт с участието на клубове по извънкласни дейности и др. 

Срок: м. май 

Отг.: ръководството и учителите   

4. Филм „Моето училище – вчера, днес и утре“ 

Срок: м. май 

Отг.: Д. Петрова и учители ИТ   

Целогодишни дейности: 

През цялата година учениците, съвместно с учителите изготвят: 

➢ табла и презентации, свързани с историята на училището или делото на 

Паисий Хилендарски.  

➢ оформят кътове, посветени на училището и патрона му във фоайетата на 

училището.  

➢ участват в образователни игри, рецитали, викторини и др. 

➢ в дейностите се включват родителите и по-големите деца в семействата на 

учениците 

  

Програмата е приета на заседание на ПС, проведено на 06.10.2020 г. (Протокол № 2) 

и е утвърдена със заповед на директора № 0180 от 07.10.2020 г. 

Програмата е отворена и може да бъде променяна и/или допълвана. 


