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ПЛАН 

НА КОМИСИЯТА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА БЕЛЕЖИТИ ДАТИ И 

СЪБИТИЯ 

ПРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Планът за работа на Комисията за честване на бележити дати и 

събития е изготвен от състава на Комисията и е приет на нейно заседание 

на 07.09.2022 г. Планът е съобразен със ЗЗНП, стратегията на училището и 

възрастовите особености на учениците. 

Бележитите дати и събития съдействат за възпитаване в дух на 

родолюбие, уважение на човешките права и свободи, издигане на 

националното самосъзнание и самочувствие, уважение на българската 

история и тази на родния край. 

Дейността ще се конкретизира в три основни аспекта като ще се 

реализира под мотото”Моята България – част от европейското семейство”. 

Комисията ще работи съвместно с ученици, които ще изготвят табла, 

презентации и материали за часа на класа. 

 

II. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Председател: Велина Узунова  

Членове: Славка Шопова, Тинка Иванова, Росица Попчева, Стоянка 

Иванова 

 

1. Бележити исторически дати: 

- от глобално значение 

- от общонационално 

- от местно 

2. Важни дати от културната област. 

3. Посещения на исторически обекти под формата на еднодневни и 

двудневни походи и екскурзии, свързани със значимостта на България като 



европейски културен фактор, като този аспект ще се свърже с дейността на 

класните ръководители. 

Предложения: 

- Копривщица и Панагюрище 

- Перперикон, Татул 

- Мезек, вила „Армира“ 

- Храм-паметник “Шипка” 

- Медните рудници от древността край местността Мечи кладенец 

- Старосел и забележителностите в гр.Пловдив 

- Етнографски комплекс “Етъра” и Соколски манастир 

- Етнографски комплекс “Боженци” 

- Къща-музей “Иван Вазов” в Сопот и др. 

- старите столици Плиска и Преслав 

 

Целта се фиксира в следните задачи: 

1. Изготвяне на табла, презентации, материали за часа на класа 

2. Участие в общоградски и общонационални чествания 

3. Посещение на музеи, изложби и постановки 

4. Участие в конкурси и викторини организирани от МОН и РУО, 

посветени на юбилеи. 

 

III. БЕЛЕЖИТИ ДАТИ И СЪБИТИЯ 

 

1. Откриване на учебната година – 15 септември 

2. 22 септември – Ден на независимостта 

- материал за първият час 

срок: 20 септември 

отговорник: Комисията 

3. 5 октомври – Ден на Стара Загора 

- материал за ЧК 

- „В ролята на учител“ – ученици разказват историята на града на 

четвъртокласниците 

- участие в общоградските тържества 

- изложба рисунки и снимки на тема:”Моят град” 

срок: 3, 4, 5 октомври 

отговорник: класните ръководители, В.Узунова, Р.Попчева, учителите от 

начална степен, Владимира Димитрова 

4. 1ноември – Ден на народните будители 

- материал за часа на класа 

- участие в общоградските тържества 

- табло 

срок: 25 октомври, 1 ноември 

отговорник: В.Узунова, класните ръководители 



5. 25 ноември – честване патрона на училището: 127 години с името на 

Вазов 

- материал за първият час 

- „В ролята на учител“ – ученици от 10 клас пред седмокласниците 

- мероприятия, свързани с историята на училището 

- екскурзия до Сопот 

срок: 25 ноември 

отговорник: Комисията, В. Узунова и класните ръководители 

6. Коледа 

- базар 

- коледари 

- изложба на коледни картички 

- украса на училището 

срок: 19 - 23 декември 

отговорник: Комисията, Р.Попчева, началните учители 

7. Християнските празници 

- разговори в ЧК 

срок: месец януари 

отговорник: класните ръководители 

8. 14 февруари – Ден на влюбените 

- разговори в ЧК 

- кутия с “Валентинки” 

срок: 14 февруари 

отговорник: Комисията, Венета Пейкова, Владимира Димитрова 

9. Февруари – месец на трезвеността 

- конкурс за анекдот и карикатура 

- разговори в ЧК 

срок: м.февруари 

отговорник: Класните ръководители, учителите по БЕЛ и Р.Попчева 

10. 19 февруари – 150 години от обесването на Левски 

- минута мълчание в памет на Апостола: 7:45 часа събиране на учениците 

на двора на училището 

- материал за Апостола / за ЧК/ 

срок: 17 февруари 

отговорник: В. Узунова, Вл. Димитрова, класните ръководители, 

ръководството на училището 

11. 1 март 

- Рожден ден на училището – 182 години светско училище в Ст.Загора 

- Баба Марта 

срок: 1 март 

отговорник: Комисията 

12. 3 март – национален празник на Република България 

- материал за първият час 



- участие в общоградските тържества 

- поднасяне цветя на паметници 

срок: 2, 3 март 

отговорник: В.Узунова, Класните ръководители 

13. 8 март – Ден на мама 

- изложба от детски рисунки и снимки на тема: „Аз и мама” 

срок: 7 март 

отговорник: учителите от начална степен 

14. Първа пролет 

- посещение на Аязмото 

- изложба от снимки на тема „Пролет в Стара Загора” 

срок: 21 март 

отговорник: Класните ръководители, Р.Попчева, учителите по ФВС 

15. Априлско въстание 

- материал за часа на класа 

срок: 18 април 

отговорник: В. Узунова 

16. ”Зелена седмица” 

срок: последната седмица на м. Април 

отговорник: Д.Неделчева,  В.Узунова 

17. 24 май – Ден на славянската писменост и култура 

- участие в общоградското шествие 

срок: 24 май 

отговорник: учителите, директора 

18. 1 юни – Ден на детето 

- участие в общоградските тържества 

- рисунка на асфалт “Детство мое” и „усмивка” за учениците от 1 – 7 клас 

срок: 1 юни 

отговорник: учителите 

19. 2 юни – Ден на Ботев 

- материал за часа на класа 

- поднасяне на цветя на паметници 

срок: 2 юни 

отговорник: В.Узунова, класните ръководители 

 

 

 

 

Забележка: Комисията си запазва правото да допълва мероприятията, 

съобразно изискванията и предложенията на МОН и РУО. 

 


