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Директор на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, Русе

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ,
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА
ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ,
ПРОВЕЖДАНЕ НА

УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА
ПРЕЗ УЧЕБНА 2022/2023 годинлА

Настоящият план е Приложение към Годишния план за дейността на училището,
обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет с
протокол 513 /Л14.09.2022 година
Утвърден със заповед на директора Мо 1938/14.09.2022 г.

Календарен план за художествено-творческите дейности в СУПНЕ
„Фр. Шилер” - празници, годишнини, събития, проекти и училищни
тържества през учебната 2022/2023 година
Дата

Събитие/ Дейност

Отговорник/Организатор

15.09.2022 г.

на
Тържествено
откриване
година
новата учебна
Ден
на
независимостта
на
България презентация
ден
Международен
на
европейските езици. Връчване на
Кембридж сертификат
Дейности по отбелязване 30годишнината от създаването на

Виктория Ангелова

21-22.09.2022 г.
27.09.2022 г.

03-05.10.2022 г.

1.10.2022 г.

5.10.2022 г.
24-28.10.2022 г.

средно училище с преподаван на
немски език
Международен ден на музиката и

Отбелязване
в
поезията.
и
по
часовете музика литература.
Международен ден на учителяпостер
Празник Хелуин/ Вси светии/

Н. Чакъров (МО по история
и цивилизация)
МО

езици (АЕ по
Елена Симеонова)
чужди

Н. Чакъров; Сияна

Мандажиева, П. Великова;
екип
МО

МО по
по изкуствата;
БЕЛ

Албена Анчева Попова
Ученически парламент,
Кръстина Иванова
Ученически парламент.
Учители

25-28.10.2022 г.

Денят на народните
будители/вариант - в рамките

на „Чети с мен ”-ателие „Моят

по (Ем.
АЕ

Георгиева)
Ученически парламент;
Виктория Ангелова и др.

будител”

10.11.2022 г.

Патроненпен празник на
училището. Рожден ден на Фр.
Шилер 263 г.

-

11.11.2022

г.

12.11.2022 г.

-

Ден на св. Мартин ществие с
книжни фенери
Кампания „Чети с мен”

(творчески ателиета

и др.

форми)

15.11.2022 г.

26.11.2022 г.
1.12.2022 г.

Международен ден на
философията -- Философски
четения
Ден на Благодарността-проекти

вби

7 клас

Световен ден па борбата със

(изложба)

СПИН

Илка Иванова; Есим Яхя,

Виктория Влахова и
МО по немски език
(консултант на текстове по
БЕЛ Й. Караиванова)
МО
начален стап
Виктория Влахова
М. Георгиева, Д. Станева;
Училищен парламент; МО
по БЕЛ; МО по изкуства; МО
по чужди езици; МО по
природни науки;
библиотекар; адм. екип;
училищно настоятелство;
РУО - Русе
С. Мандажиева

на

Д. Григорова /учители по АЕ/

МО по природни науки

А. Ахмед;

Катя Паскалева

декември, 2022 г.
декември, 2022 г.
декември, 2022 г.
14.02.2023 г.

-

Празничен коледен календар
поредица от инициативи за
Коледа
Коледните традиции по света и у
нас (в 5.-6. клас в часовете по
музика); Коледно караоке в 7.кл.
Благотворителен коледен бал
Театрална постановка по повод
14.02. Св. Валентин Деня на
любовта „ Напразните усилия
на любовта” У. Шекспир)
Прояви по случай 150-годишнина
от смъртта на Апостола на
българската свобода -- Васил
Левски;

-

18-19.02. Л7.02./
2023 г.

22.02.2023 г.

24.02.2023 г.

(

3.03.2023 г.

Отбелязване на 145 г. от
освобождението на гр. Русе. презентация
Празник на народната носия.

Денят на мартеницата/ на Баба
Марта - изложба и др. прояви
Национален празник на Р.
България

Презентация; Литературен
конкурс
22.03.2023г.

27-31.03.2023 г.

Ден на водата - постери

Празник на

детската

книга и

изкуствата за деца
10-16.04.2023 г.

С. Мандажиева и екип

и

Сирни Заговезни

1.03.2023 г.

Ученически парламент;
Ивелина Димитрова,
Жулиета Иванова
Албена Попова

Великденски празници

-

изложби,

благотворителни базари
инициативи

и др.

М. Георгиева,

ХПА класи

Ученически парламент
Деница Великова,
МО по история и
цивилизации, география и
икономика и философия;
МО
класните
ръководители;
Ученически парламент

на

Николай Чакъров,
учителите по история и
цивилизации
Ралица Мирчева
МО по БЕЛ, МО по
изкуствата ; МО на класните
ръководители; МО на
учителите в начален етап;
Ученически парламент и
училищно настоятелство
Екатерина Пронина, Татяна
Кирова
МО
начален
учителите
етап.

на

от

Николай Чакъров,

МО по история и
цивилизации, география и
икономика и философия;МОо
на класните ръководители;
Ученически парламент
Мая Станиславова
МО по природни науки и
учителите по география и
икономика
Ст. Рахнев
МО
учителите от начален
етап.
Жулиета Иванова,
Ивелина Димитрова
Ученически парламент. МО
на учителите от начален етап.

на

Ивелина Димитрова
Ученически парламент;
последен ден в училище
ученически съвети на ХП кл.
Ученически парламент, кл.
Абитуриентски бал - випуск
2023.
ръководители
Ден на светите братя Кирили
Виктория Ангелова; Огнян
Методий, на българската азбука, Джоричев
Методическо обединение по
просвета и култура и на
славянската книжовност
БЕЛ, МО по изкуствата;
Ученически парламент
Тържествено закриване на
ЗДУД Теодора Иванова,
учебната година в начален етап МО
учителите от начален
етап.
Тържествено връчване на немски Ирина Нягулова
МО по чужди езици (немски
езикови дипломи О5р -2
език)
Ден на детето
Ивелина Димитрова,
Жулиета Иванова,
Ученически парламент
Ден на Ботев и загиналите за
Виктория Ангелова/Деница
свободата на България
Великова
МО по БЕЛ; МО по история и
цивилизации
Световен ден за опазване на
Мая Станиславова
МО
околната среда. Ден на
природни науки,
световния океан
училтели по география и
икономика.
Тържество за връчване на
ЗДУД, Веселин Досев, МО
свидетелства за 4.клас
МО на учителите от начален
етап.
Тържество за връчване на
ЗДУД, Теодора Иванова,
свидетелства за основно
класни ръководители на
образование
7.клас
Тържество за връчване на
Марияна Георгиева, Ирина
дипломи за средно образование
Няголова, Албена Николова,
класни ръководители на
12.клас
Ден на река Дунав
МО по природни науки ; МО
по история и цивилизации и
география и икономика
Тържество за връчване на
ЗДУД, Раиса Петкова, класни
удостоверение за завърпиване на
ръководители на 10.клас

16.05.2023 г.

Тържество по случай
изпращането на Випуск 2023

23.05.2023 г.
24.05.2023 г.

31.05.2023 г.

на

м. май, 2023 г.

1.06.2023 г.

2.06.2023 г

5.06.2023 г.

по

м. юни

м.юни

.

г.

юни

28.06. 2023 г

м. юли

първи гимназиален етан/

Забележка
промени.

:

Планът

е

примерен

и е

отворен както за нови инициативи, така

и

за

