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УТВЪРЖДАВАМ: …………................… 

Татяна Михайлова 

/Директор на 44. СУ “Неофит Бозвели”/ 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЪРЖЕСТВА, ПРАЗНИЦИ И 

ЧЕСТВАНИЯ 

 

УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

Настоящият план на училището е приет с решение на педагогически съвет, 

проведен на 19.10.2020 г. и утвърден със заповед на директора. 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Училищната комисия е определена със заповед № 1068/14.09.2020 г. на директора на 

44. СУ „Неофит Бозвели” 

Състав на комисията:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Маринова 

ЧЛЕНОВЕ:   

Светлана Първанова  

Вероника Върбенова  

Анелия Тошева 

Младенка Грудева 

Светла Евденкова 

Катрин Тренчвска 

Милена Ангелова 

Галина Антонова 

Кети Кръстева 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА: 

1. Ритуализация на училищния живот. 

2. Организиране на тържества, празници и чествания, свързани с училищния и 

извънучилищния живот. 

3. Отбелязване на важни дати от световната и българската история, култура и 

литература, отбелязване на международни празници. 

4. Обединяване на усилията на ученици, учители и родители за запазване и 

продължаване на българските традиции. 

5. Формиране на ценностна система у учениците, възпитаване, образоване. 

6. Издигане на имиджа на училището и популяризирането му сред обществеността. 

7. Развиване на извънкласната дейност в училище. 

8. Предоставяне на поле за изява на талантливи ученици с различни способности. 

9. Създаване на празнична атмосфера, формираща благоприятна среда на обучение 

и труд в училище. 
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10. Приобщаване/ привличане на всички учители и повишаване на координацията в 

дейностите между тях във връзка с подготовката на тържества, празници и 

чествания в училището. 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Формиране на училищна общност, към която да бъдат съпричастни и отговорни 

учениците, учителите и родителите. 

2. Утвърждаване на национално самочувствие и отговорност у учениците, 

възпитание в родолюбие и уважение към общочовешките ценности. 

3. Скъсяване на дистанцията между отделните випуски и поддържане на 

динамични позитивни отношения.. 

4. Поддържане и обновяване на наследените училищни традиции. 

5. Изграждане на култура на поведение в публичното пространство. 

6. Развиване на социални умения у учениците - съпричастност и толерантност, 

комуникативност, екипност, гражданско самосъзнание и култура на общуване, 

разгръщане на творческия им потенциал. 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ НА КОМИСИЯТА: 

1. Тържествено откриване на учебна 2020/ 2021 година.  

Срок: месец септември 2020 г. 

Отг.: комисия, учители от начален етап 

 

2. 1 ноември - Ден на народните будители. 

Срок: месец ноември 2020 г.  

Отг.: всички учители 

- Тематична изложба с рисунки на ученици. 

Срок: месец ноември 2020 г. 

Отг.: учителите по изобразително 

изкуство и графичен дизайн 
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- Конкурс за литературна творба по повод Деня на народните будители и патронния 

празник на 44. СУ „Неофит Бозвели”. 

Срок: месец ноември 2020 г. 

Отг.: учителите по български език и 

литература 

  

- Ден на народните будители - празник на училището. Отбелязване на празника по 

класове. 

Срок: месец ноември 2020 г. 

Отг.: директор, класни ръководители и 

учители по български език и 

литература 

 

- Изготвяне на исторически табла. 

Срок: месец ноември 2020 г. 

Отг.: учители по история и 

цивилизация 

3. Честване на патронния празник на училището. 

Срок: месец ноември 2020 г. 

Отг.: комисия и всички учители 

4. Коледни тържества. 

 

- Подготовка за честване на коледните празници (украса на новогодишната елха на 

училището, украса на класните стаи и на коридорите, организиране на конкурс за най-

добре украсена класна стая и/ или др.). 

Срок: месец декември 2020 г. 

Отг.: учители от начален етап и др. 

учители 
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- Организиране на Коледен базар, набиране на средства, дрехи, играчки и лакомства за 

деца в нужда. 

Срок: месец декември 2020 г. 

Отг.: директор, всички учители 

 

- Организиране на изложба на коледни и новогодишни картички, рисунки, изделия, 

информационни табла. 

Срок: месец декември 2020 г. 

Отг.: учители от начален етап, 

учителите по изобразително изкуство, 

учителите по чужди езици 

 

- Изложба на сурвачки и др. изделия, изработени от ученици. 

 

Срок: месец декември 2020 г. 

Отг.: учители от начален етап и 

учителите по изобразително изкуство 

 

- Коледни тържества по класове. 

Срок: месец декември 2020 г. 

Отг.: класните ръководители 

 

 

7. Сирни Заговезни- изложба на кукерски маски 

Срок: месец февруари 2021 г. 

Отг: учители от начален етап и 

учителите по изобразително изкуство 
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5. 19 февруари - годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски 

(подготвяне на тематични табла, рисунки, картини, мисли, текстове за В. Левски, 

литературно четене, рецитал и др.) 

Срок: 19.02.2021 г. 

Отг.: учители по история и 

цивилизация, учители по български 

език и литература, библиотекар 

 

6. Народни празници и обичаи. Честване на традиционните български Пролетни 

празници (изготвяне на табла с информация за празника, изработване и подаряване на 

мартеници, „лазаруване”, празник за първа пролет). 

Срок: месец март 2021 г. 

Отг.: учители от начален етап, класните 

ръководители 

 

7. Честване на Националния празник на Република България - 3 март. 

 

Срок: месец март 2021 г. 

Отг: учители по история и 

цивилизация, библиотекар 

8. Седмица на книгата /по класове/. 

Срок: месец април 2021 г. 

Отг: библиотекар и класните 

ръководители 

9. Организиране на Ден на отворените врати 

Срок: месец април 2021 г. 

Отг: комисия, ръководители на МО 

 

10. Народни празници и обичаи (Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден). 
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- Организиране на изложба. 

Срок: месец май 2021 г. 

Отг.: учители по изобразително изкуство 

- Изготвяне на табла с информация за празниците, включваща предания и легенди, 

стихове и др. 

Срок: месец май 2021 г. 

Отг.: учители от начален етап, учители 

по български език и литература, 

учители по история и цивилизация 

 

11. Първи клас – празник на буквите. 

Срок: месец май 2021 г. 

Отг.: учителите от начален етап 

 

12. Тържествено изпращане на абитуриентите от випуск 2020/ 2021 год. 

Срок: месец май 2021 г. 

Отг.: комисия, всички учители 

 

13. 24 май - Ден на славянската писменост и българската култура. 

Срок: месец май 

Отг. всички учители 

 

14. Тържествено връчване на дипломите за средно образование на 

дванадесетокласниците. 

Срок: месец юни/юли 2021 г. 

Отг.: директор, класен ръководител 

 

15. Международен ден на детето/празник на район "Подуяне". Участие на ученици в 

празника. 

Срок: 01.06.2021 г 
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Отг.: Директор и учители 

 

16. 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. 

 

Срок: 02.06.2021 г. 

Отг: учители по история и цивилизация 

и учители по български език и 

литература 

17.  Спортен празник с игри и състезания. 

 

Срок: месец Октомври или Май, със заповед на директора 

Отг.: учители по физическо възпитание и спорт 

 

18. Посещение на театрални и музикални постановки, музеи, изложби, панаир на 

книгата и др. културни прояви. 

 

Срок: постоянен 

Отг.: всички учители 

19. Работа с детските градини. 

 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, учители от начален етап 

 

20. Отбелязване на всички събития в училищния сайт. 

Срок: постоянен 

Отг.: Св. Първанова, К. Маринова 


