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I. Общи положения 

Състав на комисията: 

Председател: Станислав Събев- учител в ПЕ 

Членове: Вероника Александрова- учител в ПЕ 

Денка Митрова- учител в ЦДО- ПЕ 

II. 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. 

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. 
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IV. Дейности на комисията: 

 

№ Дейност Изпълнител Срок 

1. Тържествено откриване на 

учебна 2020/ 2021 година. 

Анелия Василева, 

Станислав Събев 

15.09.2021г. 

2. Участие в „Европейски ден на 

спорта в училище“ 

Организатор- Денка 

Митрова с участие на 

всички учители;  

24.09.2021г. 

3. Училищен двор- красив зелен и 

активен. 

Петранка Христова, Денка 

Митрова, Вероника 

Златкова; 

 

4. Ден на народните будители Всички учители 29.10.2021г, 

5.  Тематични изложби с рисунки Таня Александрова 15.11.2021г. 

6. Изготвяне на исторически табла. Вероника Златкова 26.11.2021г. 

7. Подготовка за честване на 

коледните празници (украса на 

новогодишната елха на 

училището, украса на класните 

стаи и на коридорите. 

Всички учители 10.12.2021г. 

8. Организиране на конкурс за най-

добре украсена класна стая и/ 

или др.) 

Беатрис Радева 13.12.2021г. 

9. Организиране на Коледен базар, 

набиране на средства, дрехи, 

играчки и лакомства за деца в 

нужда. 

Станислав Събев, Денка 

Митрова, Ива Накова, 

Вероника Златкова 

17.12.2021г. 

10. Организиране на изложба на 

коледни и новогодишни 

картички, рисунки, изделия, 

информационни табла. 

Всички учители 18.12.2021г. 

11.  Видео клип на коледна песен Станислав Събев 18.12.2021г. 

12. Сирни Заговезни- изложба на 

кукерски маски 

Учители в начален етап Януари 

13. 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.) 

Всички учители 17.02.2022г. 
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