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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 

 

УТВЪРДИЛ: 

АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА 

Директор на СЕУ „Св. П. Хилендарски”, град Дупница 

 

 

ПЛАН – ПРОГРАМА 

КОЛЕДЕН УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК  

23.12.2022 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. Участие на Методическите обединения, на всички учители, на Ученическия 

съвет, на учениците от групите/клубовете по Занимания по интереси, по НП 

„Заедно в изкуствата и спорта“ и  всички учениците от ПГ, I дo XII клас в 

предвидените мероприятия; 

2. 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.12.2022 г. 

                                                                             Отговорник: кл. ръководители 

2 . Изработване на табла, презентации, картички и рисунки, посветени на празника 

                                                                               Срок: 20.12.2022 г. 

                                                                               Отг.: кл. рък., учители по ИИ и технологии 
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IV. Дейности по време на Коледния празник на училището 

1. Коледен празник – по паралелки (след учебните часове) 

                                                                             Срок: 23.12.2022 г. 

                                                                             Отг.: кл. ръководители  

                                                                             Участници: учениците от ПГ, I – ХII клас 

2. Участие на групите/клубовете за занимания по интереси – Вокална група 

„Усмивка“, група „Сияйница“, клуб „Тик-ток“, „Мажоретки“ 

      Срок: 23.12.2022 г. 

                                                                 Отг.: рък. на групите/клубовете  

                                                      Участници: учениците от проекта 

3. Коледа по света и у нас 

• Музикален поздрав от Дядо Мраз и Снежанка за класовете, изучаващи 

руски език; 

      Срок: 23.12.2022 г. 

                                                      Отг.: Ек. Грибанова и М. Андрамонов  

                                                      Участници: 1. б, 2. б, 3. б, 4. б клас; 

• Испански традиции и обичаи, свързани с Коледа; 

      Срок: 23.12.202 г. 

Отг.: Д. Николова, Р. Терзийска и К. 

Костов 

                                                      Участници: 2. а, 3. а, 4. а клас; 

• Поздрав от учениците, участници в клуб „Театър на английски език“ 

      Срок: 23.12.202 г. 

      Отг.: Янка Мицова  

      Участници: 3. в клас 

4. Участие в Коледен базар 

               Срок: 15-16.12.2022 г. 

               Отг.: Станислава Георгиева  

            Участници: групите ЦДО 

 

Планът е приет на заседание на ПС, проведено на 29.11.2022 г. (Протокол № 2) и е 

утвърден със заповед на директора № 0612 от 01.12.2022 г. 

Планът е отворен и може да бъде променян и/или допълван. 

 


