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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

През 2021/2022 година във време на световна пандемия от COVID 19  и
държавна епидения от пътно транспортни произшествия, които най-често са  следствие
на ниската пътна култура, липса на дисциплина и неосъзнатост на участниците в
движението, СУ,,Черноризец Храбър” инвестира в специализирана площадка за
обучението по БДП, нагледни пособия и обучение на преподаватели. Обучението по
БДП ще се осъществи от няколко специализирани учителя по изготвен график за
сметка на плануваните от министерството часове по БДП в час на класа.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател:Цветан Горанов
Членове:
Ели Рангелова
Минко Жилков

Мирослава Чалъкова
Росица Якова

ІІ. ЦЕЛИ

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и
непедагогически персонал

2. Формиране у учениците на:

- съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с безопасност на
движението по пътищата;

- основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации;

- трайни навици за безопасно движението по пътя и оказване на помощ в случай
на нужда.

ІІІ. ЗАДАЧИ

1. Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно поведение на
пътя, мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за
личната и обща безопасност и придобиване на практически умения за оказване на
първа помощ.
2. Разширяване кръгозора на знания на учениците чрез запознаване с основните
опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с
опасен характер, предизвикани от уличното движението.
3. Чрез повишаване нивото на знания да се намали безотговорността и неумението
правилно да се определя собственото поведение в екстремни ситуации.



4. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в
часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации и др/.
5. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за
подобряване на материалната, учебна и игрова база за възпитание и обучение по
БДП.
6. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и
отправяне на предложения до Общината за подобряване организацията на
движението в района на училището и обезопасяването му. 7. Ефективно използване
на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството
на възпитателно-образователния процес, въвеждане на иновационните
образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.
8. С учениците преподавателите да провеждат ежемесечно "5-минутка" -
краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на
движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.

ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври



9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март
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Класни ръководители и
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10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
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безопасно каране на велосипед и безопасни
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14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли
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ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



15 Разясняване ползата от носене на светли Класни ръководители и май

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



дрехи и светлоотразителни елементи за по- учител по БДП

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



добра видимост на детето като участник в

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



движението, употребата на предпазни

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



колани от децата-пътници; предпазни каски

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



и други защитни средства за децата-

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



велосипедисти, мотопедисти, скейбордисти

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



и ролеристи.

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



16 Провеждане на вътрешноучилищно Учители БДП юни

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



състезание между класовете в начален етап

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



и между класовете в прогимназиален етап.

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



17 Доклад от УКБДП пред педагогическия Уители БДП юли

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



съвет за резултатите от обучението по БДП

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



през учебната година.

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разговор с родителите от начален курс  на

родителска среща за БДП и същите да
подпишат декларация , че са запознати с най
-краткия и безопасен път  до училището и
движението на дете им.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

2 В началото на учебната година комисията по
БДП да направи оглед и ако е нужно да
изготви предложение за обезопасяване на
района на училището и да осигуряви
обезопасяване на района съвместно с
Общината.

Учители БДП септември

3 Училищната комисия да обсъди програмите
и възможностите за ефективно провеждане
на занятията по БДП и да изготви график за
провеждане на часовете по БДП.

Учители БДП септември

4 В началото на учебната година класните
ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка
в района на училището.

Класни ръководители и
учител по БДП

септември

5 Провеждане на занятие според класовете на
тема „Най-безопасният път до училище“ и „
Какво трябва да знам като млад шофьор“

Класни ръководители и
учител по БДП

октомври

6 Да се осигурят необходимите учебни
средства за учениците и методически
ръководства и насоки за учителите.

Учители БДП октомври

8 Планиране на квалификационната дейност
на учителите по БДП

Учители БДП октомври

9 Отбелязване на Световният ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия.
Изготвяне на презентация по БДП и
прожектиране.

Класни ръководители и
учител по БДП

ноември

10 Запознаване на учениците със зимните
условия на движение по пътищата и
рисковете на студеното време.

Учители БДП декември

11 Запознаване с възможни причини и рисково
поведение, поради които учениците стават
обект на нещастни случаи при движението
по пътищата.

Учители БДП януари

12 Доклад от УКБДП пред педагогическия
съвет за ефективността на обучението по
БДП през Първия учебен срок

Учител БДП февруари

13 Припомняне на учениците правилата за
безопасно каране на велосипед и безопасни
игри на улицата.

Класни ръководители и
учител по БДП

март

14 Преди всяко организирано напускане на
училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с
учениците за припомняне правилата за

безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис. Проверяване на
съпътстващата документация

Класни ръководители и
учител по БДП

април

15 Разясняване ползата от носене на светлидрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник вдвижението, употребата на предпазниколани от децата-пътници; предпазни каскии други защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордистии ролеристи. Класни ръководители иучител по БДП май

16 Провеждане на вътрешноучилищносъстезание между класовете в начален етапи между класовете в прогимназиален етап. Учители БДП юни

17 Доклад от УКБДП пред педагогическиясъвет за резултатите от обучението по БДПпрез учебната година. Уители БДП юли



 
Действия при ПТП с ученици и/или учители.
1. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и/или учители
от СУ “Черноризец Храбър“, при които има пострадали, директорът задължително
информира Началника на РУО-Пловдив, както следва: - по телефона – до 1 час след
узнаване за възникналото ПТП; - с писмен доклад, съдържащ информация за
пострадалите и за предприетите действия за уведомяване на родителите и
институциите, имащи отношение към случилото се – след изясняване на
обстоятелствата, в срок до 24 часа след узнаване за възникналото ПТП.
2. При ПТП с ученици, в рамките на една седмица от възникване на ПТП, се провежда
извънреден педагогически съвет за анализ на състоянието на обучението по БДП в
училище и причините за възникналото ПТП. В същият срок се провежда и
общоучилищна родителска среща и извънреден инструктаж по безопасност и здраве
при работа с учениците.

Изготвил: ..............................
             /Цветан Горанов/

Приет на заседание на ПС на с Протокол№  .... от 14.09.2021   г



Средно училище  „Черноризец Храбър“

          гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49

УТВЪРЖДАВАМ: ........................

 Директор: /Елена Кисьова/

П Л А Н

 НА КОМИСИЯТА  ЗА РАБОТА ПО
ПРОЕКТИ

към СУ “Черноризец Храбър”- град Пловдив

за учебната  2020 – 2021 г.

Изготвил:
         /Цветелина Пацева-Колева/



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 Планът на комисията за работа по проекти е изготвен от състава на комисията и приет на
нейно заседание на 07.09.2021 г. и oт Педагогическия съвет - Протокол
……………………………..година. Той е с отворена структура и може да бъде допълван
и променян, в зависимост от  постъпващата информация.

II. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Съставът на комисията е определен на ………………………………. г. на заседание на
Педагогическия съвет - Протокол № ……………………….. г.

Председател: Цветелина Пацева-Колева
       Членове:
       Мирослава Чалъкова
       Атанас Янев
       Емилия Фиданова
       Марияна Димитрова
       Ели Иванова
       Мариела Тумбова
       Венета Иванова
 
III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
 
1. Проучване, откриване и реализиране на възможностите за  разработване и
реализиране на проекти по оперативните програми на Европейския съюз, одобрени от
Правителството, по инициативи на неправителствени организации, по инициативи на
местните органи, насочени към:
-  подобряване на материално-техническата база, въвеждане на интерактивни модели за
преподаване и използване на ИКТ в учебния процес;
- повишаване квалификацията на учителите и подобряване на качеството на
образованието;
- осмисляне на свободното време на учениците.

2. Установяване на контакти с училища от страната и други европейски страни, с цел
партньорство и разработване на съвместни проекти.
 
IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

     1. Своевременно информиране на колегите за постъпили предложения за проекти;
     2. Сформиране и организиране на екипи за работа по постъпили проекти;
     3. Привличане на стопански, нестопански и обществени организации като партньори
по проекти;
     4. Организиране участието на ученици в търсене и разработване на проекти;
     5. Оказване съдействие на екипите, работещи по проекти за комплектуване на
документите и представянето им в срок.



V. ДЕЙНОСТИ:

1. Председателят на комисията  уведомява ръководството на училището за открити
процедури за кандидатстване по проекти към оперативните програми  на Европейския
съюз.

Срок: постоянен
Отг. Цветелина Пацева-Колева

2. Да се установят контакти с училища и партньорски организации от други европейски
страни и да се обсъдят възможностите за разработване на съвместни проекти, като се
използва платформата G Suite for Education.

Срок: постоянен
Отг. Венета Иванова
        Цветелина Пацева-Колева
 

 5. Да се сформират екипи за работа по проекти във връзка с т. 2.

Срок: постоянен
Отг. Цветелина Пацева-Колева
         Марияна Димитрова

 6. Осигуряване на партньори за проектите с открита процедура за кандидатстване.

Срок: в съответствие с проекта
Отг. Директор

7. При успешно защитен и реализиран проект да се уведомяват медиите и да се
разпространяват резултатите от проекта на сайта на училището и в социалните мрежи.

Срок: постоянен
Отг. Координаторът на проекта

 

8. Да се привлекат ученици за участие в екипите за разработване и реализиране на
проекти.

Срок: постоянен
Отг. Учителите

 
9. Учителите, разработващи индивидуални проекти и такива със съдействието на
ученици  да уведомяват ръководството своевременно с цел осигуряване на консумативи,
реклама и др.

Срок: постоянен
Отг. Учителите

10. Работата по проекти да се осъществява в срок  и по установения ред посочен в
проекта.

Срок: постоянен
Отг. Директор



  11. Дейността на комисията да се отразява на информационно табло.

Срок: постоянен
Отг. Мариела Тумбова

 12. На педагогически съвети комисията да отчита резултатите от изпълнението на
училищните проекти през годината.

Срок: в съответствие с плана на ПС
Отг. Цветелина Пацева-Колева

 

V. ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

1. Проект “Европейски умения и обучение в сферата на здравословното хранене в
туризма”;

2. Национална програма “Чаша топло мляко” за учениците от начален етап;
3. Национална програма “Училищен плод” за учениците от начален етап;
4. Национална програма “Без свободен час”, модул “Без свободен час в училище”.

                                                                           Изготвил: ...........................

/Цветелина Пацева-Колева/
Председател на Комисията за работа по

проекти
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Средно  училище  „Черноризец Храбър“
  гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: officex@ cherhrab.com

Утвърждавам:
Елена Кисьова
Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕРКА НА ХРАНЕНЕТО В

УЧИЛИЩНАТА СТОЛОВА

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021-2022 г.

Изготвил:  .......
    /Станимира Димитриева./
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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комисията е избрана със Заповед № РД  10-2377 от 03.09.2021 г.
2. При упражняване на правомощията си екипът, извършващ проверката трябва да спазва
дневния режим и правилника за дейността на училището.
3. Проверяващите лица са длъжни в пределите на своята компетентност да установят
обективно всички факти и обстоятелства при предлагането на храната и отнасящи се до
проверяваните закуски и храна.
4. Екипът, извършващ проверка, е длъжен да извършва проверка в определените срокове.
5. Чрез дейността си комисията уреждат  организацията по подпомагане храненето на
учениците от І до ІV клас, по проекта „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и безплатни
закуски -финансирано по реда на ПМС 308/2010г.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател:Станимира Димитриева
Членове:
Eлена Добрева - домакин
Маргарита Илиева - медицинска сестра
Анна Димова- учител в начален етап на образование
Елена Кохчиева- учител в начален етап на образование
Лидия Семерджиева - учител ЦДО в начален етап на образование
Петя Тодорова- учител ЦДО в начален етап на образование

ІІ. ЦЕЛИ

1. Осъществяване на ежемесечни проверки  на качеството на храната в стола на училището,
което включва обедното хранене, предлаганите закуски по програмата „Безплатна
закуска и мляко” , схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

ІІІ. ЗАДАЧИ

1. Да се извършват проверки на предлаганите закуски по програмата „Безплатна закуска и
топло мляко” на територията на училището;

2. Да се извършват проверки на предлаганите плодове и млечни продукти по програмата
„Училищен плод”  и „Училищно мляко“ на територията на училището на ДФ Земеделие;

3. Да се извършват проверки на предлагания обяд  в столовата на училището и предлаганото
обедно меню;

4. Да се анализират причините и да ги опишат при  констатирани слабости, недостатъци и
нарушения;

5. Да изработват предложения и становища за изменение или подобрение при констатирано
нарушение;

6. Да разглеждат постъпили сигнали за нарушения или нередности и да  дават предложения и
становища за отстраняването им;

7. Да съгласуват с доставчика менюто за обедното хранене.

ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ
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№ Дейности Отговорници Срок

1 Изготвяне на критерии за оценка на предлаганите
закуски и обяд.

Комисията септември 2021г.

2 Разглеждане на постъпъли докладни от класните
ръководители за подпомагане ученици, които са в
неравностойно положение и ще се хранят безплатно
в стола.

Класни
ръководители

септември 2021 г

3 Осигуряване на качествена проверка на
предлаганите безплатни закуски, плодове и млечни
продукти.

Комисията през учебната
2021-2022година

4 Осигуряване на качествена проверка на предлагания
обяд в стола на училището.

Комисията през учебната
2021-2022година

5 Установяване на нередности и предложение за
отстраняването им.

Класни
ръководители
/учители ЦДО

през учебната
2021-2022година

6 Изготвяне на констативни протоколи за
извършените проверки

Председателят
на комисията

през учебната
2021-2022година

7 Осигуряване на проверка на организацията на
обедното хранене – спазване на изготвения график.

Класни
ръководители
/учители ЦДО

през учебната
2021-2022година

8 Осигуряване на проверка на организацията при
предоставянето на закуски, плодове и млечни
продукти.

Домакин ;
Класни

ръководители

през учебната
2021-2022година

9 Актуализиране на информацията за броя на
учениците през периода

Класни
ръководетели,

касиер-домакин

При промяна в
списъка на класа

10 Осъществяване на обратна връзка с родителите и
учениците за мнението им относно  предлаганите
закуски и обедно хранене /анкетно проучване/

Комисията през учебната
2021-2022година

11 Отчет на дейността на комисията Председателят
на комисията -

Ст. Димитриева

Юни 2022 г.

 

Критерии за оценка при проверка на закуски, плодове, млечни продукти и храната в
стола на СУ „Черноризец Храбър”
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1. Срок на годност на предлаганите закуски;

2. Количество на храната;

3. Вкусови качества;

4. Спазване на хигиенните изисквания;

5. Спазване на установения график за хранене.



Средно  училище  „Черноризец Храбър“
  гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-

mail:оffice@cherhrab.com

                                                                 Утвърждавам:
                                                                 Елена Кисьова

Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН
НА КОМИСИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021 - 2022 г. 

Изготвил:  .......................
                  /Мария Николова/

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    

Днес,  повече  от  всякога  нивото  на  компютърните  информационно-
комуникационни технологии и владеене на работата с тях, определя качеството и на



образованието  в  УВП.      Възниква  и  продължава  необходимостта  от  персонално  и
общо информационно обслужване и IT подпомагане в реално време и в движение.

  ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: Мария Николова
Членове: 
Гергана Величкова
Атанас Янев
Мая Данданова
Марияна Михова
Мирела Черняева
Александрина Чакандракова
Мария Раева

ІIІ. ЦЕЛИ 

1. Осигуряване на информационно обслужване, чрез взаимовръзка между
комисията, РНИКТ, администраторите на училищния сайт и
администраторите на облачното Google пространство в училище.

  2. Оказване на практическа помощ на колектива, при работата им с компютърна
и размножителна техника, както и с прилагане на ИТ.

ІV. ЗАДАЧИ

1. Персонално  и  общо  подпомагане  на  колеги  /  колектива  в  работата  им,
свързана  с  компютърна  и  размножителна  техника  и  информационни
технологии.

2.  Своевременно  подаване  и  обмяна  на  информация  с  колегите,  поддържащи
училищния сайт и облачното Google пространство.

3.  Събиране,  подаване  и  обмяна  на  информация  с  ръководство  и  колектив,
посредством облачното Google пространство.

4. Обслужване, администриране и поддръжка на PC на ръководство и учители,
както и на работните станции на учениците в компютърните кабинети.

5.  Поддържане  и  мониторинг  на  налични  мрежи  и  ресурси.  Закупуване,
инсталиране, внедряване в експлоатация на компютърна техника и технически
средства, обслужващи училищнат институция.

6. Оказване на съдействие чрез компютърна и озвучителна техника за различни
изяви, празници, тържества

7. Изготвяне на потребителски инструкции, във връзка с правилата за ползване
на  информационните  системи  и  технически  средства.  Осигуряване  на



администриране  и  контрол  на  персоналните  потребители  за  правилната
експлоатация на системите.

8. Оказване на  съдействие и помощ на  колегите  за изготвяне на презентации,
рекламни материали, набор на сценарии, бланки-шаблони за документи и други.

9.  Събиране,  електронна  обработка,  принтиране,  сканиране,  помощ  при
изготвяне и обратна информация за: Годишни тематични разпределения; Учебни
планове;  Седмично  разписание;  Информация  за  родители;  Информация  за
ученици;  Тестове, График за консултации; График за класни и контролни работи;
Срочни и годишни обобщения, анализи, диаграми и други.

10. Участие в подготовката и провеждането, чрез информационно обслужване и
друго на НВО 7 клас, НВО „Дигитални компетентности“  10 клас, ДЗИ 12 клас

11. Подпомагане на колегите в работата с Електронен дневник.

12. Работа по проект „ИКТ в образованието“

13. Изграждане на  система за работа с електронно подписани документи.

14. Персонална помощ, обучение и ИТ подпомагане на служителите

V. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

Дейностите и мероприятията на комисията за информационно обслужване
е  свързана  и  подчинена  на  гореизброените  задачи,  както  и  на  нови  такива
възникнали  в  процеса  на  работа  и  обучение.  Отговарят  всички  членове  на
комисията  и  председателят,  като  работата  се  разпределя,  според  вида  и
натовареността на колегите от комисията. Срока е постоянен и / или зависим от
конкретната задача. 

Изготвил: ...........................
                 /Мария Николова/

Приет на заседание на ПС на с Протокол №  ........... от ........ . 09. 2020 г.



Средно  училище„ЧерноризецХрабър“
    .,  , .““ 9 : 032/ 68 28 49; e-mail: office@cherhrab.com

Утвърждавам:
Елена Кисьова
Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ

САЙТ 

КЪМ  СУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” – град Пловдив

за учебната  2021 – 2022 г.

Изготвил: .......
    / Мария Николова /



І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 В сайта на училището се отразява информация относно събития, работа по проекти,
нормативни документи, материалната база, и т.н.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател:. Мария Николова
Членове:
Атанас Янев
Милена Бандова
Ели Иванова
Мирослава Чалъкова
Мирела Черняева
Гергана Величкова

ІIІ. ЦЕЛИ

Поддържане на училищния сайт има за цел да дава актуална и достоверна информация
на посетителите за бъдещи, настоящи и изминали дейности и събития в СУ „Черноризец
Храбър“, както и информация за резултати от класирания и др.  Работи се в посока издигане
авторитета на училището.

ІV. ЗАДАЧИ

1. Системно отразяване на събития и мероприятия
2. Организиране на процеса за актуализация на сайта
3. Своевременно събиране на информация за състоялите се събития или други дейности
4. Увеличаване посещаемостта на сайта
5.  Навременно отразяване на:

● Прием и условия за кандидатстване
● Добри практики  в СУ „Черноризец Храбър“
● Информация за родителски срещи
● Наградени ученици на конкурси и състезания
● Съобщения и организационна информация
● Актуална информация за цялостния живот на училището
● Проекти
● Снимков материал и галерии



ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

№ Дейности Отговорници Срок
1. Отразяване на събития и мероприятия с

училището с цел по-добра информираност
на родителите и посетителите на сайта

Милена Бандова
Ели Иванова

постоянен

2. Актуална информация за резултати от
класирания и изпити

Мария Николова постоянен

3. Отразяване на прием и условия за
кандидатстване

Мария  Николова постоянен

4. Добри практики  в СУ „Черноризец Храбър“ Мирослава Чалъкова
Мирела Черняева

постоянен

5. Информация за родителски срещи Мария Николова
Ели Иванова

постоянен

6. Наградени ученици на конкурси и
състезания

Ели Иванова
Милена Бандова

постоянен

7. Съобщения и организационна информация Мария Николова
Атанас Янев

постоянен

8. Актуална информация за цялостния живот
на училището

Мирела Черняева
Милена Бандова

постоянен

9. Работа по проекти Мария Николова
Атанас Янев

постоянен

10. Снимков материал и галерии Гергана Величкова постоянен

Изготвил: ....................
 /Мария Николова/

Приет на заседание на ПС на с Протокол№  ............. от ............   г



Средно  училище  „Черноризец Храбър“
  гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com

                                                                                  Утвърждавам:
                                                                                  Елена Кисьова

Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

НА КОМИСИЯТА
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ,
СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021-2022 г.

Изготвил:  ................................
                 /Снежана Йотовска/



І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Съставът на Комисията по жалби, сигнали и предложения е избран на заседание на
педагогически съвет с Протокол № 12 / 03. 09. 2021 г.

2. Предложенията, сигналите и жалбите са демократична форма за въздействие за
строгото и еднакво спазване на законите от всички. Те се приемат писмено  или
постъпват по електронната поща на училището и се завеждат с входящ номер в
училищната документация.

3. Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността
на училището или за решаване на други въпроси в рамките на компетенциите на
ръководството му.

4. Жалбата е документ, чрез който в писмена форма се обжалват
незаконосъобразността и/или нецелесъобразността на определен проблем/искане.
Оспорващият е длъжен да посочи факти и обективни доказателствата, които иска да
бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.

5. Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на
имуществото или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или
бездействия на административните органи и длъжностни лица, права или законни
интереси на други лица в СУ „Черноризец Храбър”.

6. Дейността на комисията е свързана с разглеждане на предложенията, жалбите и
сигналите в установените срокове обективно и законосъобразно, като никой не може
да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при
условията и по реда на глава осма от АПК.

7. Комисията разглежда предложения, жалби и сигнали в рамките на компетентността
й, като спазва Училищната процедура за подаване, разглеждане и констатация по
предложения, жалби и сигнали.

8. Комисията води два дневника – един за регистриране на постъпилите предложения,
сигнали и жалби и друг за констатациите и протоколите от заседанията на
комисията.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: Снежана Йотовска
Членове:

1. Елена Аршинкова
2. Елена Кохчиева
3. Марина Гришева Иванова
4. Валентина Младенова
5. Цветана Найденова
6. Васка Атанасова

ІІ. ЦЕЛИ



 1. Да създаде условия за подобряване на качеството и ефективността в работата на
училището.
2. Бърза и ефективна защита на интересите на жалбоподавателите.
3. Разглеждането на всички сигнали и  жалби за нередности, появили се в процеса на
обучението, както и постъпилите предложения става в установените срокове,  обективно и
законосъобразно.

ІІІ. ЗАДАЧИ

1. Приема, разглежда и анализира постъпилите предложения, сигнали и жалби.
2. Преценява тяхната основателност и при необходимост може да изиска от ръководството
на училището и длъжностните лица допълнителна информация.
3. Комисията констатира фактите и обстоятелствата не по-късно от 7 дни от постъпване на
предложението, сигнала или жалбата  и сезира Директора на училището.
4. Осъществява обратна връзка с жалбоподавателя (освен, ако сигнала не е анонимен) като
го информира за хода на оплакването и предприетите действия от Комисията.
5. При нужда следи за изпълнението на предприетите действия по предложението, жалбата
или сигнала.
6. Членовете на Комисията са длъжни да спазват изискванията във връзка с Училищната
процедура за подаване, разглеждане и констатация по предложения, жалби и сигнали, както
и с опазване на класифицираната информация и информацията по Закона за защита на
личните данни.

ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2019 г.

1 Изготвяне план на Комисията и Училищна
процедура за подаване, разглеждане и
констатация по предложения, жалби и
сигнали.

Председател на
Комисията

м. Септември
2021 г.

2 Запознаване на педагогическия колектив с
плана за дейността на Комисията по
жалби, сигнали и предложения, както и с
прилежащата към него Училищна
процедура за подаване, разглеждане и
констатация по предложения, жалби и
сигнали.

Председател на
Комисията

м. Септември
2021 г.

3 Ежеседмично проследяване на
кореспонденцията за постъпили жалби,
сигнали и предложения.

Членовете на Комисията всеки последен
ден от учебната

седмица
4 Да се заведат и водят следните книги:

1. За регистриране на постъпилите жалби,
сигнали и предложения.
2. За констатациите и протоколите от
заседанията на комисията.

Председател на
Комисията

Председател на
Комисията

Учебната 2021-
2022г.

Учебната 2021-
2022г.



5 Комисията провежда редовни заседания
веднъж в месеца и извънредни  заседания
при възникнала необходимост.

Членовете на Комисията Учебната 2021-
2022г.

6 Всяко постъпило предложение, жалба или
сигнал се регистрира с входящ номер в
дневник на комисията и се отбелязва
кратка информация за съдържанието.

Председател на
Комисията

Учебната 2021-
2022г.

7 За проведените заседанията се води
протокол, който се подписва от
председателя на Комисията и от
протоколчика.

Протоколчик на
Комисията

Учебната 2021-
2022г.

8 Комисията проучва всяка конкретна
жалба, сигнал или предложение и след
като се изясни случаят, предвид
констатираните факти, обстоятелства и
мнения на заинтересованите лица, изготвя
становище по случая в тридневен срок.

Членовете на Комисията Учебната 2021-
2022г.

9 Комисията представя доклад по всяка
конкретна жалба, сигнал или предложение
до Директора на училището,  не по-късно
от 1 ден от изготвяне на становището.

Председател на
Комисията

Учебната 2021-
2022г.

10 Осъществява обратна връзка с
жалбоподавателя (освен, ако сигналът не е
анонимен) с цел максимално изясняване
на фактите и обстоятелствата.

Председател на
Комисията

Учебната 2021-
2022г.

11 Комисията отчита дейността си на
заседание на Педагогически съвет два
пъти в годината – в края на I учебен срок и
в края на учебната година.

Председател на
Комисията

м. Февруари,     м.
Юни 2022 г.

Изготвил: .......................
    / Снежана Йотовска /

Приет на заседание на ПС с Протокол № 13 от 14.09.2021 г.



Средно  училище  „Черноризец Храбър“
  гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com

                                                                                  Утвърждавам:
                                                                                  Елена Кисьова

Директор на СУ „Черноризец Храбър”

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И КОНСТАТАЦИЯ
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 Учебна  2021/2022 г.



Чл.1. Настоящата процедура регламентира реда за регистриране, разглеждане и
констатация по постъпващи в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив предложения, жалби и
сигнали.

Чл.2.  Предложения, жалби и сигнали се подават в писмен вид. Всяко предложение, жалба и
сигнал трябва да съдържа темата, по която се отправя искането, както и попълнено име,
адрес и телефон за контакт на подателя. Към подадените предложения, жалби и сигнали
могат да се прилагат копия на документи, свързани с описаната тема.

Чл.3.  Не се разглеждат анонимни предложения, жалби и сигнали или такива, отнасящи се
до нарушение, извършено преди повече от една (1) година.

Чл.4.  Предложения, жалби и сигнали се описват в свободен текст и се подават лично в
администрацията на училището, по пощата, на адрес: град Пловдив, район Тракия, ул.
„Съединение“ № 9 или по електронната поща на адрес: e-mail: office@ cherhrab.com.

Чл.5. Подадените писмени предложения, жалби и сигнали се вписват от техническия
секретар в Дневника за коренспонденция на училището и в Регистъра за подедени
предложения, жалби и сигнали, от председателя на Комисията. Регистърът се съхранява в
кабинета на педагогическия съветник.

Чл.6.  Регистърът съдържа пореден номер, входящ номер от дневника за кореспонденция,
дата на подаване, име на подателя и адрес за кореспонденция, резюме на жалбата или
сигнала, краен срок за отговор, дата на изпращане на отговора до подателя, бележки.
/Приложение № 1/

Чл.7.  За подадените устно или по телефон предложения, жалби и сигнали се съставя
Протокол от длъжностното лице, което ги е приело и се постъпва по реда на чл. 5.
/Приложение № 2/

Чл.8.  Подадените предложения, жалби и сигнали се предоставят на директора на
училището за предварителен преглед на документите и определяне дали предметът на
документа е от компетентността на училището. Ако преценвката е, че документът не е в
правомощията на училището, същият се препраща по компетантност на съответното
ведомство, като писмено се уведомява жалбоподавателя за предприетите действия.

Чл.9.  Процедурата за разглеждане на предложение, жалба или сигнал започва с резолюция
на директора на училището и назначаване на комисия.

Чл.10.  За всеки конкретен случай на жалба или сигнал директорът назначава комисия.

Чл.11. Всяка избрана от директора на училището комисия разглежда постъпилото
предложение, жалба или сгнал и в 7 дневен срок изготвя писмен доклад, който предоставя
при техническия секретар за входиране, заедно с всички събрани доказателства по случая.
Когато за решението на конкретно предложение, жалба или сигнал е необходимо събиране
на допълнителна информация по случая, което изисква повече технологично време /в
рамките на 30 дни/, додателят се уведомява писмено, като се излагат съответните мотиви.

Чл.12.  Директорът се произнася по доклада на комисията в 7 дневен срок от предаването
му с мотивирано становище.



Чл.13.  Ако не се признае основателността на сигнала, директорът, в срок от един месец от
подаването му, писмено уведомява подателя.
Чл.14.  Техническият секретар на училището изпраща до подателя отговора на директора с
писмо с обратна разписка.

Чл.15.  При постъпване на жалба или сигнал за дете в риска, директорът до един /1/ час
подава устно или писмено доклад за ситуацията до ОЗД, ДАЗД, РУ на МВР гр. Пловдив и
РУО – Пловдив.

Чл.16.  При постъпил сигнал или жалба срещу лице от персонала за насилие спрямо дете се
действа по реда на настоящата процедура. На основание на чл. 193 от Кодекса на труда
директорът изисква писмени обяснения и изслушва лицето. Комисията проверява
посочените в сигнала факти и обстоятелства. При доказване на вината на
работникът/служителят се налага дисциплинарно наказание.

Чл.17.  При особено тежки нарушения на трудоната дисциплина и установено насилие над
дете, работникът/служителят се отстранява от работа до изясняване на случая.

Чл.18.  Когато фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата бъдат потвърдени се вземат
незабавни мерки за отстрнаняване на допуснатото нарушение.

Чл.19.  Жалбоподателят се уведомява писмено за предприетите действия.

Чл.20.  (1) Производството по предложенията, жалбите и сигналите приключва с отговора
на директора.

 (2) Когато има последващо отстраняване на констатирани нарушения – с
изпълнението му и с отговора до жалбоподателя.

Чл.21.  Изисквания за обжалване при несъгласие с резултата от работата по жалбата.
(1) Разглеждат се повторно постъпили жалби и сигнали само с посочени нови факти и

обстоятелства. Отговора до жалбоподателя е само за новите твърдения.
(2) Не се разглеждат жалби и сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има взето

решение. Решението по деден сигнал не подлежи на обжалване. Връще се отговор на
подателя, като му се съобщават основанията за това.

(3) При несъгласие с резултата от работата по жалбата, жалбоподателя се обръща към
по-висша институция. Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок.

Чл.22. За всички предприети действия в хода на извършената проверка на жалба или
сигнал, комисията води преписка, в която се съхраняват изисканите обяснения, протоколи
от проведени срещи и взети решения, както и доклада до директора. Същите се архивират в
отделна папка.

Чл.23. Документите по преписките, протоколите и докладите на комисията за разглеждане
на жалбите и сигналите се архивират в общия архив на училището.
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Средно  училище  „Черноризец Храбър“
  гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: sou_4.x@ abv.bg

Утвърждавам:
Елена Кисьова
Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

НА КОМИСИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ ПАМЕТТА НА

УЧИЛИЩЕТО

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021-2022 г.

Изготвил:  .......
    /Таня Вълчинова/
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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Събиране на снимков материал и важни сведения за Летописната книга.

2. Систематизиране на информацията в два варианта – хартиен и електронен.

3. Мотивиране на учениците за включване в издирването на сведения и материали за
съхраняване паметта на училището.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател:…………………….
                   /Таня Вълчинова/

 Членове:
  1. Милена Делевска……………..
  2. Ели Рангелова……………..

ІІ. ЦЕЛИ

1. Събиране на информация за училищния живот в СУ „Черноризец Храбър”.

2. Съхраняване паметта на училището за идните поколения.

3. Създаване на интерес у ученици и родители към нашето училище като институция,
материална база и духовно средище.

4. Популяризиране на материалите чрез Интернет не само с информативна, а и с
рекламна цел.

ІІІ. ЗАДАЧИ

1. Чрез информацията и събраните материали да се популяризира миналото и
настоящето на СУ „Черноризец Храбър”.

2. Всеки от учениците и учителите да съдейства за организиране на изложби,
изработване на табла, кътове и др.

3. Чрез записаните и събрани материали да се възпитава основателно самочувствие у
ученици-те, завършващи нашето училище.

4. Да се издирят известни личности, завършили СУ „Черноризец Храбър”, които да са
пример и стимул на подрастващите за качествено образование.

ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ
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1. Попълване Летописната книга на СУ „Черноризец Храбър” с материали от
2021/2022 година.

                                   Отговорник: Т.Вълчинова

2. Прилагане на снимков материал, свързан със застъпените теми.
                                   Отговорник: М.Делевска

3. Попълване на електронния вариант на Летописната книга.
                                   Отговорник: МО Информатика

4. Създаване на кът, в който да бъдат подредени материали, свързани с училищния
живот от създаването на СУ „Черноризец Храбър” до днес: купи, грамоти,
изложбени предмети и др.

                                   Отговорник: Е. Рангелова

5. Създаване на кът със снимки на успелите наши ученици, под надслов „Наша
гордост”.

       Отговорник: Ели Рангелова

6. Изработване на табла под надслов „Училищен живот” от зелени училища,
екскурзии, тържества, които да бъдат позиционирани на видни места.

                          Отговорник: Отговорник: Е.Рангелова

 

Изготвил: .......
    /Таня Вълчинова./
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       Средно  училище  „Черноризец Храбър“
       гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com

Утвърждавам:
Елена Кисьова
Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

 НА КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА

НА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021 - 2022 г.

Изготвил: ……………...
         / Галя Тотева /
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 І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата програма е за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и
туризъм, посещения на културни и спортни мероприятия и дейности, свързани с изпълнение
на проекти в училището и е изготвена в съответствие с Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за
организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, издадена от Министъра
на образованието и науката, Закона за туризма, чл. 15 от Наредба №10/01.01.2017 г. за
организация на дейностите в училищното образование.

    2. Програмата за развитие на извънкласната и извънучилищната дейност на Средно училище
   „Черноризец Храбър“ за периода 2021 - 2022 г. е изготвен въз основа на многогодишния опит на

 педагогическата колегия в дейността на училището.
           Приоритетите на училището отчитат специфичните особености и традиции на училищната
     образователна среда и представят виждания за европейско развитие на училището и
     за изграждане на личности.
           Екипът на училището провежда училищна политика, в която водеща роля има личностното
     развитие на учениците.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: Галя Тотева
Членове: Миглена Томова
                Таня Русева
                Марияна Димитрова
                Павлина Димитрова
                Зорница Стаменова

IІІ. ЦЕЛИ

1. Организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.
2. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците.
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ІV. ЗАДАЧИ

1. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата.
2.   Развиване форми на ученическо самоуправление.

  3.   Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
  4.   Популяризиране постиженията на учениците и учителите.

  V. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

      ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И
ТУРИЗЪМ, ПОСЕЩЕНИЯ НА КУЛТУРНИ И СПОРТНИ  МЕРОПРИЯТИЯ И

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В
СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ  ХРАБЪР“ – ПЛОВДИВ

   Документи

 1. При организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм директорите на
училището, трябва да представят в PУO — Пловдив необходимите документи съгласно
Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и
туризъм и чл.15 от Наредба №10/01.01.2017 г.:
• Писмо за съгласуване, подписано от директора на съответното учебно заведение,
съдържащо кратка информация за провежданото  мероприятие
• Мотивационно писмо, описващо целите и необходимостта от провеждането на
съответната екскурзия, лагер и др.
» Заповед на директора, съдържаща всички реквизити съгласно чл.12a, ал.3 от Наредба
№2 от 24.04.1997 г.  и чл. 15 от Наредба №10/01.01.2017 г. за организация на дейностите в
училищното образование за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и
туризъм

• Декларация, че не се предвижда нощен преход, подписана от директора на
детската градина или училището
• Инструктаж за поведението на учениците, съдържащ трите имена на учениците,
подпис и подпис на съответния ръководител,  провел  инструктажа
• Декларация, съдържаща писмено информирано съгласие на родител или
настойник на  включените в мероприятието деца и ученици
• Застрахователна полица, валидна за цялото време на провеждане на
мероприятието
• Данни за придружаващо медицинско лице при  зелено училище и лагер

• Съгласно чл. 12a, ал.3 от Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и
провеждане на детски и ученически отдих и туризъм  директорите  представят заверено
копие от лицензите на туроператори и превозвачи и заверено копие от картата за
допълнителен технически преглед и валидна застраховка за превозното средство
• Типов договор за организиране на детски и ученически туристически пътувания с
обща цена по образец, приложен към настоящата заповед
2. Документите за организирането на детски и ученически отдих и туризъм да се внасят в
деловодството на PYO — Пловдив не по-късно от петнадесет дни преди началната дата на
мероприятието, а получаването им да се извършва в стая № 24 от техническия  сътрудник за
директор или заместник-директор.
3. Екскурзии с учебна цел през учебно време по чл.8 от Наредба №2 от 24.04.1997 г. за
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организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм да се планират
предварително в годишното тематично разпределение на учителя по съответния учебен
предмет.
4. Броят на формите на организиран отдих през учебно време по чл.8 от Наредба № 2 от
24.04.1997 г. да се планират предварително в годишния план за дейността на училището по
учебни срокове и класове при съблюдаване на броя на учебните седмици съгласно училищния
учебен план.

График за провеждане на дейности свързани с ученически
отдих / туризъм през учебната 2021 -2022 година

1. Екскурзии с учебна цел

1.1 Първи и втори срок:

 а) начален етап на образование:

          Паралелки
I а, I б, I в, I г, I д, I е клас април, 2022 г.
II а, II б, II в, II г, II д, II е клас 5-та седмица, м. октовмри

/29.10. 2021 г./ - София
4-та седмица, м. април 2022 г.
/21.04.2022 г./

III а, III б, III в, III г, IIIд, III е клас 4-та седмица, м. април 2022 г.
/21.04.2022 г./

IV а, IV б, IV в, IV г, IV д, IV е клас юни, 2022 г.
 
 б) прогимназиален и гимназиален  етап:

            Паралелки
Vа, Vб, Vв, Vг, Vд, Vе клас 2-ра седмица, м. юни 2022 г.

/10-12.06.2022 г./
VI а, VI б, VI в, VI г, VI д, VI е клас 2-ра седмица, м. юни 2022 г.

/10-12.06.2022 г./
VII а, VII б, VII в, VII г, VII д, VII е 4-та седмица, м. юни 2022 г.

/24-26.06.2022 г./
VIII а, VIII б клас

4-та седмица, м. юни 2022 г.
/24-26.06.2022 г./

IX а, IX б клас
Xа, Xб клас
XI а, XI б клас

 
2.  Екскурзиите („Училище сред природата“) през учебно време се осъществяват

при реално заявили желание и платили минимум 5% от учениците в дадена
паралелка.

3. Препоръчително е в екскурзиите да участват ученици от един випуск.
4. През ваканциите т.2, т.3 и т.4 от настоящата инструкция не са задължителни.

5. „Училище сред природата“:
1 клас – 2 седмица, м. юни 2022 г. /06.06.- 10.06.2022 г./
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2 клас – 2 седмица, м. юни 2022 г. /06.06.- 10.06.2022 г./
3 клас – 2 седмица, м. юни 2022 г. /06.06.- 10.06.2022 г./
4 клас – 1, 2-ра седмица, м. април 2022 г. /01.04.- 05.04.2022 г./

 
 

     ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ:

1. Изготвя и представя на директора на училището график за планираните екскурзии и
„Училище сред природата“ преди началото на учебната година.

2. Изготвя и представя на директора на училището докладна записка, съдържаща
следната информация:

а) Форма на провежданото мероприятие извън училище:
 посещение на културно или спортно мероприятие в рамките на гр. Пловдив – в срок от

10 дни преди деня на мероприятието;
 участие в културно, спортно мероприятие или дейности по проекти в рамките на гр.

Пловдив – в срок от 10 работни дни преди деня на мероприятието;
 посещение на изложба, кино, театър в рамките на гр. Пловдив – в срок от 10 работни

дни преди деня на мероприятието;
 екскурзия, зелено училище, бяло училище, летен, зимен, пролетен отдих,
екскурзии с учебна цел на учениците извън гр. Пловдив – в срок от 14 работни дни преди
деня на мероприятието;

   б) Участници в мероприятието:

 клас, паралелка, брой ученици;
 ръководители – учители,  служители на училището, родители;
 главен отговорник на провеждане на мероприятието;
 протокол /протоколи за избор на туроператорска фирма, съгласувани с родителския
комитет на паралелките;
 одобрената и съгласувана с родителите оферта на туроператорската фирма;
 информация за условията на организирания отдих и туризъм, предоставена от лицата,
предлагащи туристическа услуга;
 общите условия на организирания отдих и туризъм:

 начална и крайна дата;
 начален и краен пункт и маршрут на пътуването;
 час и място на тръгване;
 час и място на връщане;

 Пътуването задължително е в светлата част на деня!
 брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за нощувка/ когато

пътуването включва нощувка/;
 организация на хранене на децата и учениците- заведения за обществено хранене, в
които ще се хранят участниците;
 организация на нощувката- специфични условия на организирания отдих и туризъм, в
зависимост от формата;

 Представя 1 / един / брой списък за изготвяне на застраховки, съдържащ:
 трите имена на учениците;
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 трите имена на ръководителите, подпис;
 дата и година на раждане;
 подпис на Директора (списъците се изготвят при провеждане на мероприятия с
организиран транспорт).

  в) При провеждане на зелено /бяло/ училище или летен отдих.
  г) При провеждане на мероприятия с организиран транспорт горепосочените документи се
  представят не по – късно от 10 работни дни от провеждане на мероприятието.
  д) При провеждане на мероприятия извън училище/ посещения на културни и спортни
  мероприятия, изложби, мероприятия свързани с образователна и проектна дейност/
  документите се представят не по- късно от 10/ дни преди датата на мероприятието.
  е) Представя писмено съгласие/декларация/  на родителя, настойника или попечителя за
   участие на детето или ученика в мероприятието.
 ж) Писмената декларация да съдържа основна информация за провежданото мероприятие и
   лицето, отговарящо за групата и телефон за контакт с него.
  з) Декларацията да съдържа подпис на ученика за проведен инструктаж по здравословно,
    безопасно и културно поведение по време на провежданото мероприятие. Декларациите
    се представят не по-късно от 10/десет/ работни дни преди мероприятието.
  и) В срок до 3 /три/ работни дни след осъществяване на мероприятието ръководителят
    представя на Директора снимков материал /на електронен носител / за проведеното
    мероприятие. Препоръчително е!

Информира незабавно Директора при пристигане до мястото на мероприятието, при
отпътуване и завръщане.

   В условията на световна пандемия от COVID-19 планираните мероприятия са изпълними
   при спазване на държавните здравни ограничения. За нас най-важно е опазване живота
   и здравето на всички участници в тези дейности.

 Забележка:
При промяна в съществуващата нормативна база - програмата ще бъде обновена!

Изготвил: .........................
                 / Галя Тотева /

Приет на заседание на ПС с Протокол №  .... от ............   г.
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Средно  училище„ЧерноризецХрабър“
     .,  , .““ 9 : 032/ 68 28 49; e-mail: office@

cherhrab.com

                                       Утвърждавам:

                                      Елена Кисьова

                                                                              Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

НА КОМИСИЯТА

ПО ЗДРАВНО, ГРАЖДАНСКО И ИНТЕРКУЛТУРНО

ОБРАЗОВАНИЕ

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021-2022 г.

Изготвил: .............
    /Дияна Георгиева/
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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Обучението по здравно, гражданско и интеркултурно образование  има

отношение към социализацията на младия човек. Цели се разширяване здравната
на учениците , изграждане на умения и нагласи за социален диалог, общуване и
сътрудничество, познаване на законите и основните човешки права, законите на
страната ни, личностно развитие и себепознание, опознаване на общността и
нейното място в държавата. Това изисква преди всичко практико приложен
характер. Основно място заема диалогът в групата и с учителя по проблеми,
които са значими и интересни за учениците.

Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване и
поддържане на здравословни условия на живот.

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско
съзнание и граждански добродетели, свързани със знания за устройство
демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения
и готовност за отговорно гражданско поведение.

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за
различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики
на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към
разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и
нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: Дияна Георгиева

Членове:        1. Мариета Пеперджиева
                       2. Стефка Пенцова
                       3. Маргарита Илиева-мед.сестра
                       4.  Мария Петрова
                       5. Спаска Игнатова
                        6. Величка Василева

     7. Татяна Драгостинова

IІІ. ЦЕЛИ

1. Младият човек адекватно подбира информация, продукти и услуги за
подобряване на здравето и поддържане на здравословен начин на живот за
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себе си и за околните, да носи отговорност за поведението си и оценява
влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора

2. Изгражданe на активна личност, която разбира и отстоява общочовешките
ценности, ценностите на демокрацията и човешките права, участва в
гражданския, политическия и социалния живот по отговорен и ефективен за
себе си и за обществото начин.

3. Познава институциите, структурата и процедурите на демократичното
общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия
се свят.

4. Изразява обосновано и критично гражданската си позиция, взема
самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и
способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си.

5. Взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по
уважителен начин,носи отговорност за поведението си и оценява влиянието
на постъпките си за своя живот и този на другите хора.

6. Изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за
избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие,
междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение.

7. Младият човек зачита значимостта на всяка човешка личност в
многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на
различието, приема равнопоставеността на всички в общото социално
пространство,осъзнава и цени своята културна идентичност.

8. Утвърждава устойчива, демократична и здравословна среда, свободна от
различните форми на агресия и дискриминация.

ІV. ЗАДАЧИ

1. Подготовка за здравословен начин на живот и изграждане на здравна
култура.
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2. Ефективно здравно  възпитание, предпазване от рискове, заболявания
и зависимости, насочване към здравословен начин на живот,
физическа активност, спорт и туризъм.

3. Възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм,
национално самочувствие и гордост.

4. Усвояване на основните ценности на демократичното общество.

5. Изграждане на стремеж за вписване и активно участие в живота на
гражданското общество.

6. Подпомагане на образователното и професионалното ориентиране на
учениците.

7. Създаване на модел за културно поведение, съответстващо на
модерното общество.

8. Изграждане гражданска култура чрез овладяване на граждански
знания и формиране на граждански навици и добродетели, позитивна
ценностна система и обективен светоглед.

9. Запознаване на учители и класни ръководители с нови, успешни
педагогически практики, ценен чуждестранен опит, осигуряване на
компетентна помощ от   експерти.

10.Насищане с необходимата литература, създаване на банка за
съхраняване на добър опит, идеи, презентации, филми.

V. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ



5

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни
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16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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17 Взаимодействие с финансови институции- Р.Ангелова месец ноември и

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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изнесени уроци, лекции в Уникредит и април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Булбанк

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Месец декември 2020 г.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН- С.Йотовска месец  декември

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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информационна кампания с участие на М.Пеперджиева

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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ученици от Ч.Храбър и студенти от МУ и Д.Георгиева

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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ПУ,,П. Хилендарски“-специалност

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни



19

Психология

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни



21

19 Разучаване на маршрутите на градския Класните р-ли  и учители на 3 месец  декември

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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транспорт клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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21 Аспекти по предмета гражданско Учители по история месец  декември

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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образование в 11-12 клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни



28

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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23 Участие в коледното тържество на СУ Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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,,Черноризец Храбър

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Месец януари 2020 г.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2 месец януари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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25 Лична хигиена медицински сестри месец януари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Класните р-ли  и учители на 4

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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26 Участие в олимпиади  на ученици с изявен Учители по предмети Януари-февруари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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интерес по следните

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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предмети:история,география,биология,

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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химия, английски,математика и български

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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език.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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27 Гражданско образование и взаимодействие Р.Ангелова месец януари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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с държавни институции-НАП -посещение и

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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изнесени уроци

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Месец февруари 2021 г.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2 месец февруари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора- С.Йотовска месец февруари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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лекции, дискусии и практически занятия Гост-лектори

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2 месец февруари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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33 Повишаване на икономическите и правни Р.Ангелова месец октомври и

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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знания- Служители от НАП-Пловдив месец февруари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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34 Участие в олимпиади  на ученици с изявен Учители по предмети Януари и

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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интерес по следните февруари

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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предмети:история,география,биология,

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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химия, английски,математика и български

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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език.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Месец март 2021 г.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1 месец  март

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни



80

клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни



81

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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36 Заедно можем повече-толерантност и Класните р-ли  и учители на 1 месец  март

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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интеркултурно поведение клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни



84

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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38 Гражданско образование и взаимодействие Р.Ангелова месец март-месец

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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с държавни институции-Съдебна палата и април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Бюро по труда -посещение и изнесени

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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уроци

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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39 Световен ден на водата М.Пеперджиева Месец март

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Д.Георгиева

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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И.Ангелова

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Месец април 2021 г.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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41 Седмица на четенето Начални учители и учители Месец април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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БЕЛ

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1 Месец април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4 Месец април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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45 Участие в общинското състезание Учители БЕЛ Месец април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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,,Грамотни ли сме?“ -втори етап

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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46 7.04.Международен ден на здравето- М.Пеперджиева Месец април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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прожекция на филми за видовете храни и Д.Георгиева

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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опазване на здравето на младия човек- в И.Ангелова

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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часовете по биология,химия и час на класа 1Класни ръководители

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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-12 клас Начални учители

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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47 Млад огнеборец-обучение и провеждане на С.Йотовска Април-май

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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състезание в V районна служба пожарна

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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безопасност-Тракия

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,Комисия:учители по Месец април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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фотоизложба, изработване на макети, география,биология,химия и

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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празнична програма физика

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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49 Гражданско образование и взаимодействие Р.Ангелова месец март-месец

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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с държавни институции-Съдебна палата и април

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни



130

Бюро по труда -посещение и изнесени

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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уроци

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Месец май 2021 г.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни



135

50 Местна комисия за борба с Гост-лектори Учебната 2020-

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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противообществените прояви на малолетни С.Йотовска 2021г., по график

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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и непълнолетни към Община Тракия-лекцииМ.Пеперджиева за начален

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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на граждански теми:,,Насилие и тормоз“, Д.Георгиева среден и горен

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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,,Полови престъпления“, ,,Общоопасни курс

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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престъпления“ и др.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4 Месец май

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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клас

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни



145

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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Месец юни 2021 г.

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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54 26.06.Международен ден за борба с М.Пеперджиева месец юни

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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наркотиците-прожекция на филм за С.Йотова

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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видовете наркотици,спектър на действие и Класни ръководители

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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превенция

№ Дейности Отговорници Срок
Месец септември 2020 г.

1 22.09. Ден на независимостта на България-
радиопредаване

Учители по история и здравно
образование

месец септември

2 Посещение на ВУЗ-
ВУСИ,ПУ,,П.Хилендарски“,ТУ,ЕВУИМ-
избор на бъдеща професия и реализация на
младите хора

Р.Ангелова При възможност

3 Действия при аварии и катастрофи. Класните р-ли  и учители на 4
клас

месец
септември

4 За да бъда здрав и силен Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец септември

Месец октомври 2020 г.

5 Сексуално и репродуктивно здраве-
лекции изнесени от гост-лектори,
медицинските сестри или учители по
биология в часовете на класа, часовете по
биология и човекът и природата 5-12 клас

гост-лектори
медицински сестри,
М.Пеперджиева
С.Йотовска
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г.

6 Да живеем здравословно Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

7 Оказване на първа помощ Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 1
клас

месец  октомври

8 Литературен конкурс Учители БЕЛ октомври-
ноември

9 Храни и хранене Медицински сестри
Класните р-ли  и учители на 2
клас

месец  октомври

10 Младежка организация ,,Младежи на
кръстопът“-лекции и презентации на теми
по здравно образование, сексуално  здраве и
полово-предавани болести

С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

октомври-
ноември

11 16.10 Световен ден на храните- изработване
на постери свързани със здравословното
хранене в часовете по биология,човек и
природа, час на класа и извънучебно
време,представяне на таблата пред класните
стаи

М.Пеперджиева
И.Ангелова
Д.Георгиева
Класни ръководители

месец  октомври

12 Повишаване на икономическите и правни
знания- Служители от НАП-Пловдив

Р.Ангелова месец октомври и
месец февруари

Месец ноември 2020 г.

13 1.11. Ден на будителите-радиопредаване Учители по история месец ноември

14 Изложба ,,Народните будители“ Учители по изобразително
изкуство

месец ноември

Витаминен и калоричен състав на храните Медицински сестри
Класните р-ли  и учители  на 3
клас

месец ноември

15 Участие в инициативата ,,Народните
будители и аз“

Учители по история ноември-юни

16 Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тракия-лекции
на граждански теми:

,,Насилие и тормоз“, ,,Полови
престъпления“, ,,Общоопасни
престъпления“ и др.

Гост-лектори
С.Йотовска
М.Пеперджиева
Д.Георгиева

Учебната 2020-
2021г., по график
за начален среден
и горен курс

17 Взаимодействие с финансови институции-изнесени уроци, лекции в Уникредит иБулбанк Р.Ангелова месец ноември иаприл

Месец декември 2020 г.

18 1.12.Световен ден за борба срещу СПИН-информационна кампания с участие наученици от Ч.Храбър и студенти от МУ иПУ,,П. Хилендарски“-специалностПсихология С.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева месец  декември

19 Разучаване на маршрутите на градскиятранспорт Класните р-ли  и учители на 3клас месец  декември

20 Изложба ,,Зима“ Р.Григорова  и  Е.Рангелова месец  декември

21 Аспекти по предмета гражданскообразование в 11-12 клас Учители по история месец  декември

22 Участие в  Коледен базар Р. Григорова и  Е.Рангелова месец  декември

23 Участие в коледното тържество на СУ,,Черноризец Храбър Г. Тотева и А.Сотирова месец  декември

Месец януари 2020 г.

24 Нашето училище –интересно и неповторимоКласните р-ли  и учители на 2клас месец януари

25 Лична хигиена медицински сестриКласните р-ли  и учители на 4клас месец януари

26 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари-февруари

27 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-НАП -посещение иизнесени уроци Р.Ангелова месец януари

Месец февруари 2021 г.

28 Човекът и неговото здраве Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

29 ,,А 21“- превенция за трафик на хора-лекции, дискусии и практически занятия С.ЙотовскаГост-лектори месец февруари

30 Празник Сирни заговезни М.Делевска месец февруари

31 С грижа за класната стая Класните р-ли  и учители на 2клас месец февруари

32 Обесването на В. Левски-драматизация Учители по история месец февруари

33 Повишаване на икономическите и правнизнания- Служители от НАП-Пловдив Р.Ангелова месец октомври имесец февруари

34 Участие в олимпиади  на ученици с изявенинтерес по следнитепредмети:история,география,биология,химия, английски,математика и българскиезик. Учители по предмети Януари ифевруари

Месец март 2021 г.

35 Направи си кръстовище Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

36 Заедно можем повече-толерантност иинтеркултурно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас месец  март

37 03.03. Национален празник Учители  по история месец  март

38 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

39 Световен ден на водата М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.Ангелова Месец март

Месец април 2021 г.

40 Честване на Априлското въстание Учители по история Месец април

41 Седмица на четенето Начални учители и учителиБЕЛ Месец април

42 Здравословно поведение Класните р-ли  и учители на 1клас Месец април

43 Вечер на литературата Учители БЕЛ Месец април

44 Да пазим природата Класните р-ли  и учители на 4клас Месец април

45 Участие в общинското състезание,,Грамотни ли сме?“ -втори етап Учители БЕЛ Месец април

46 7.04.Международен ден на здравето-прожекция на филми за видовете храни иопазване на здравето на младия човек- вчасовете по биология,химия и час на класа 1-12 клас М.ПеперджиеваД.ГеоргиеваИ.АнгеловаКласни ръководителиНачални учители Месец април

47 Млад огнеборец-обучение и провеждане насъстезание в V районна служба пожарнабезопасност-Тракия С.Йотовска Април-май

48 30.04 Световен ден на Земята- неучебен ден,фотоизложба, изработване на макети,празнична програма Комисия:учители погеография,биология,химия ифизика Месец април

49 Гражданско образование и взаимодействиес държавни институции-Съдебна палата иБюро по труда -посещение и изнесениуроци Р.Ангелова месец март-месецаприл

Месец май 2021 г.

50 Местна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетнии непълнолетни към Община Тракия-лекциина граждански теми:,,Насилие и тормоз“,,,Полови престъпления“, ,,Общоопаснипрестъпления“ и др. Гост-лекториС.ЙотовскаМ.ПеперджиеваД.Георгиева Учебната 2020-2021г., по графикза началенсреден и горенкурс

51 Вредни навици Класните р-ли  и учители на 4клас Месец май

52 Патронен празник на училището Комисия 01.06.2021

Месец юни 2021 г.

53  Историческа конференция Цветелина Пацева месец юни

54 26.06.Международен ден за борба снаркотиците-прожекция на филм завидовете наркотици,спектър на действие ипревенция М.ПеперджиеваС.ЙотоваКласни ръководители месец юни
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 Изготвил: ............................
                 /Дияна Георгиева/
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Средно  училище  „Черноризец Храбър“
           гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@cherhrab.com

Утвърждавам: ____________
Елена Кисьова
Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

на

Комисията

за

  защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
при зимни условия

 СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021-2022 г.

Приет на заседание на ПС на с Протокол №…... от ……..2021 г.
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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Изготвяне на план за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари при
зимни условия.

2. Отработване на ситуации за реакция при възникване на бедствие  в училище.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: Камелия Йорданова

  Членове:   1. Илиянка Ангелова- учител по химия

                     2. Елена Ставрева-Добрева  - касиер - домакин

                     3. Стефан Стефанов- работник, поддръжка

                     4. Николай Георгиев- работник, поддръжка

 

ІІ. ЦЕЛИ

1. Изграждане на навици за реакции при възникнали бедствия
2. Възпитание към спазване на определени правила и норми

ІІІ. ЗАДАЧИ

 1. Провеждане на периодични инструктажи на ученици и персонал.

 2. Поддържане в готовност на наличния инвентар за противодействие при
бедствия.

3. Провеждане на учебни евакуации.
4. Срещи на ученици със служители на „Гражданска защита“.

ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

 1.  Да се актуализира противопожарното досие на училището при  зимни условия за
новата учебна 2021-2022 година.

                                                                                Срок: 15.09.2021 г.

                                                                   Отговорник: К. Йорданова, ЗД АСД

2. Актуализация на плана за евакуация на ученици, учители и помощен персонал в
случай на пожар и природни бедствия.

                                                                                Срок: 15.09.2021 г.

                                                                  Отговорник: К. Йорданова, ЗД АСД

3. Изготвяне на правила за пожарна безопасност на територията на СУ ,,Черноризец



3

Храбър”
                                                                                  Срок: 15.09.2021 г.

                                                                  Отговорник: Ил. Ангелова

 4. Да се изготви инструкция за действие при наводнение, заледяване и обилен
снеговалеж.

Срок: 15.09.2021 г.

                                                                  Отговорник: Ил. Ангелова

 5. Утвърждаване на противопожарна наредба в СУ,, Черноризец Храбър”, с която се
определят общите изисквания за пожарна безопасност при експлоатация ,
извършване на ремонтни и други  видове дейности в училището. Изискванията в тази
наредба са задължителни за  всички служители и временно пребиваващи лица.

                                                                                  Срок: 15.09.2020 г.

                                                                  Отговорник: К.Йорданова, ЗД АСД

 6. Инструкциите за поведение при пожари и евакуационния план да се поставят на
видни места в училищната сграда-задължително на таблата при централния вход и
при входа на начален курс.

                                                                                Срок: 30.09.2021 г.

                                                                  Отговорник: Елена Добрева

 7. Изготвяне на инструктаж за поведение при използване на електрически уреди в
сградата на училището.

                                                                                   Срок: 15.09.2021 г.

                                                                  Отговорник: К.Йорданова, ЗД АСД

 8. В първия час на класа за учебната 2021-2022  година, класните ръководители да
проведат инструктаж за поведение при пожар, бедствия, епидемия-Ковид-19 и
осигуряване на безопасни условия за обучение и труд. Такъв инструктаж се провежда
с учениците след коледна  и великденска ваканция.

                                                                                    Срок: 15.09.2021 г.

                                                                  Отговорник: класни ръководители

 9. В хода на учебната година класните ръководители да провеждат в часа на класа
беседи за опасностите от пожари, за поведението на учениците при зимни условия на
обществени места и др., съгласно плана за работа в час на класа.

                                                                                  Срок: 10.2021- 04.2022 г.

                                                                  Отговорник: Кл. ръководители

10. На педагогическия и непедагогически  персонал да бъде проведен инструктаж за
поведение при пожари и бедствия в зимни условия. Всички служители в
СУ,,Черноризец Храбър” се подписват в книга за регистрация на инструктажа
(начален инструктаж-за новопостъпили  и периодичен инструктаж-за всички
останали).

                                                                                    Срок: 15.09.2021 г.
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                                                                  Отговорник: Камелия Йорданова, ЗД АСД

                                                                                            Валентина Кансъзова,Отчетник
НТВ

11. С актуализирания евакуационен  план да бъде запознат целият педагогически и
непедагогически персонал в училището.

                                                                                                        Срок: 30.09.2021 г.

Отговорник: Камелия Йорданова, ЗД АСД

12. Всички ученици в училището да бъдат запознати от класните ръководители в час
на класа с актуализирания евакуационен план и плана за действия при пожари и
бедствия.

                                                                                   Срок: 30.09.2021 г.

                                                                       Отговорник: Кл.ръководители

13. Да се изготви заповед за забрана на тютюнопушенето на територията на
училището

                                                                                    Срок: 15.09.2020 г.

                                                                       Отговорник: Директор

 14.  Да се запознае целият колектив на СУ,,Черноризец Храбър” и всички ученици
срещу подпис за спазване на забраната за тютюнопушене на територията на
училището.

Срок: 30.09.2021г.

                                                                                  Отг. :Камелия Йорданова, ЗД АСД

 15. Утвърждаване на група за първоначални гасителни действия на изграденото
противопожарно ядро в училището.

                                                                                    Срок: 15.09.2020 г.

                                                                       Отговорник: К.Йорданова, ЗД АСД

  16.  Проверка за изправност и зареждане на всички пожарогасители в училището.
                                                                                    Срок: 15.09.2021 г..

                                                                       Отговорник: Домакин

  17.  Поставяне на годни за употреба пожарогасители на определените места:
 хранилището на кабинета по химия
 в кабинета по биология
 в кабинета по физика
 компютърни кабинети
 фоайе  на всеки етаж
 в библиотеката
 в коридора пред учителската стая
 фоайе първи етаж източно крило
 физкултурни салони
 пред централно избено помещение
 пред помещение с централно ел. табло
 в кабинети на 1 ниво

                                                                                  Срок: 15.09.2021 г.
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                                                                       Отговорник: Домакин

 18. Местата, на които са поставени пожарогасителите, да се обозначат с необходимите
знаци.

Срок: 15.09.2021 г.

                                                                       Отговорник: Домакин

   19. Да се направи опис на местата на поставените пожарогасители в училището.  Да
се води стриктно дневник за изправност на преносимите пожарогасители.

                                                                                  Срок: 30.09.2021г.

                                                                                                            Отговорник: Домакин

  20. Фирмите наематели в училището да поставят годни за употреба  пожарогасители
в наетите от тях помещения.

                                                                                                                  Срок: 30.09.2021г

                                                                                                       Отговорник: Директор

  21. Да се проверяват всички класни стаи, кабинети, помещения, както и
физкултурния салон за опасни контакти, ел.ключове, осветителни тела и др.
Неизправностите да се отстраняват своевременно.
 

                                                                                   Срок: постоянен

                                                                       Отговорник: Стефан Стефанов, работник,
поддръжка

    22. .Да се определят ел. таблата, които се изключват след края на работното  време,
да се надпишат и пригодят за безопасно ежедневно  изключване.

                                                                                   Срок: постоянен

                                                                       Отговорник: Стефан Стефанов, работник,
поддръжка

      23. Да се води дневник за изключеното ел.захранване в края на работния  ден.

                                                                                  Срок: постоянен

                                                                       Отговорник: Венета Галибарска, хигиенист

     24. Да се осъществят необходимите профилактични технически мероприятия за
осигуряване на зимния отоплителен сезон.

                                                                             Срок: 30.11.2021 г.

                                                                  Отговорник: работници по поддръжка

    25. Подготовка за зимния сезон на училищния двор – събиране и изхвърляне извън
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двора на училището на стари листа и клони, подкастряне на дървета и храсти

                                                                               Срок: 30.11.2021 г.

                                                                    Отговорник: работници, поддръжка

     26. Да се осъществи необходимият профилактичен технически преглед     на
наличния инвентар за отстраняване на натрупан сняг, листна маса или дъждовна
вода.

Срок: постоянен

       Отговорник: работници, поддръжка

 

Изготвил: _____________
 
Камелия Йорданова, ЗД АСД
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     Средно  училище „Черноризец Храбър“
.,  , .““ 9 : 032/ 68 28 49; e-mail: sou_4.x@ abv.bg

Утвърждавам:
Елена Кисьова
Директор на СУ „Черноризец Храбър“

ПЛАН

НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА

към  СУ „Черноризец Храбър“ – град Пловдив

за учебната  2021 – 2022 г.

Изготвил:..............................
             /Петранка Сталева/
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Училищната комисия по етика е създадена с цел да следи спазване на етичния кодекс от
страна на ученици и служители в СУ „Черноризец Храбър“, както и да формира
организационна култура, спомагаща за утвърждаването на доброто име на училището, да
поощрява етично поведение у ученици и служители.

Дейността на училищната комисия по етика е съобразена и се основава на приетите
училищни  планове и правилници.

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: Петранка  Сталева
Членове:

1. Снежана Йотовска
2. Мария Раева
3. Ралица Рангелова
4. Деляна Аламова
5. Елена Аршинкова

ІІ. ЦЕЛИ

1. Училищната комисия по етика е създадена с цел да насърчи развитието на етични
отношения в дейността на СУ „Черноризец Храбър“, наричано по-долу „Училището“.
2. Да съчетае и координира работата между Ученическия парламент като орган на
ученическото   самоуправление, Училищното настоятелство, Педагогическия и
непедагогическия  колектив и Ръководството, както и обществени организации, което е
основна предпоставка за създаване на  среда за развитие на социално ангажирани личности,
които спазват и прилагат основните принципи на етични взаимоотношения.

ІІІ. ЗАДАЧИ

1. Приоритет в работата на Комисията по етика е да представи основните ценности и
принципи, които служителите и учениците трябва да знаят и спазват в своята работа.
2. Комисията ще извършва своята дейност съобразно специфичните проблеми на учебното
заведение, региона, а също и тези в национален и международен мащаб.
3. Комисията се ангажира с утвърждаването на етичните норми на поведение на служители  и
ученици, спомагащи за изграждане на доброто име на училището.
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ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

№ Дейности Отговорници Срок
1 Запознаване на педагогическия колектив с

дейността на комисията по етика, с нейната
роля и място в  създаването на положителен
имидж на училището, включването на
възпитаниците му в обществени и училищни
мероприятия, и взаимодействие  с другите
институции.

Председателят  на
комисията

Септември 2021 г.

2 Запознаване на служителите с  Етичния
кодекс на училищната общност и с Етичния
кодекс на работещите с деца.

Членовете на комисията Септември 2021 г.

3 Запознаване на учениците с Етичния кодекс
на ученика.

Класните  ръководители Септември 2021 г.

4 Запознаване на Комисията по етика с
Правилника за дейността на комисията.

Председателят  на
комисията

Септември 2021 г.

5 Съдействие за повишаване подготовката на
учениците и учителите по проблемите на
изграждането на етични взаимоотношения и
осигуряване на полезно взаимодействие с
други обществени и частни институции и
организации.

Членовете на комисията    Учебната
2021 – 2022 г.

6 Подпомагане инициативите на класове и
групи по интереси.

Членовете на комисията    Учебната
2021 – 2022 г.

7 Решаване на конфликти, свързани с
етичните принципи между служители и
ученици.

Членовете на комисията    Учебната
2021 – 2022 г.

8 Провеждане на беседи с учениците в час на
класа, свързани с етичните принципи.

Класните ръководители,
членовете на комисията

   Учебната
2021 – 2022 г.

9 Оказване на постоянно съдействие на
класните ръководители при необходимост.

Членовете на комисията    Учебната
2021 – 2022 г.

Изготвил: ...............................
        /Петранка Сталева/

Приет на заседание на ПС с Протокол № 13 от 14.09.2021 г.

 



Средно  училище  „Черноризец Храбър“
гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49;

e-mail: office@cherhrab.com

Утвърждавам:

Елена Кисьова
Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

на

Комисията

за

противопожарна безопасност

СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021-2022 г.
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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Изготвяне на план за евакуация при възникнал пожар.

2. Отработване на ситуации за реакция при възникване на пожар  в училище.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: Камелия Йорданова - ЗД АСД

Членове: 1.Тани Радев – учител, начален етап
2. Минко Жилков - учител по ФВС
3. Николай Георгиев – работник, поддръжка
4. Стефан Стефанов – работник, поддръжка

ІІ. ЦЕЛИ

1. Изграждане на навици за реакции при възникнали пожари
2. Възпитание към спазване на определени правила и норми

ІІІ. ЗАДАЧИ

1. Провеждане на периодични инструктажи на ученици и персонал.

2 Поддържане в готовност на наличния инвентар за противодействие при пожар.

3. Провеждане на учебни евакуации.
4. Срещи на ученици със служители на ППРНЗП.

ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

1. Избор на комисия за пожарна безопасност при СУ „Черноризец Храбър” – гр.
Пловдив.

Срок: 14.09.2021 г.

Отг. Директор

2. Утвърждаване на група за първоначални гасителни действия на изграденото
противопожарно ядро в училището.

Срок: 14.09.2021 г.
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Отг: Камелия Йорданова,
ЗД АСД

3. Проверка за изправност и зареждане на всички пожарогасители в училището.
Поставяне на изправните пожарогасители на определените места.

Срок: 14.09.2021 г.

Отг.: Касиер-домакин

4. Задължително пожарогасители да се поставят:
● В хранилището на кабинета по химия;
● Във фоайето на всеки етаж;
● В кабинета по биология;
● В кабинета по физика;
● В читалнята;
● Пред централното избено помещение;
● Пред помещението, в което се намира централното ел. табло;
● В коридора пред учителската стая;
● Във физкултурните салони;
● Във фоайе физкултурен салон;
● Във фоайе първи етаж източно крило;
● В компютърните кабинети;
● Във фоайе втори, трети, четвърти етаж.
● Пред стаите на -1 етаж

Срок: 30.09.2021 г.

Отг. Касиер-домакин

5. Местата, на които са поставени пожарогасителите, да се обозначат с
необходимите знаци.

Срок: 30.09.2021 г.
Отг. Касиер-домакин

6. Да се направи опис на местата на поставените пожарогасители в училището. Да
се води стриктно дневник за изправност на преносимите пожарогасители.

Срок: 30.09.2021 г.
Отг. Касиер-домакин

7. Избеното помещение да се подреди и почисти.
Срок: 14.09.2021 г.

Отг. Работници-поддръжка

8. Да се изготви заповед за забрана на тютюнопушенето на територията на
училището.

Срок: 15.09.2021 г.
Отг. Камелия Йорданова,

ЗД АСД,
3



Директор

9. Да се запознае целият колектив на училището и всички ученици срещу подпис
за спазване забраната за тютюнопушене на територията на училището.

Срок: 30.09.2021 г.

10. Да се актуализира противопожарното досие на училището.
Срок: 30.09.2021 г.

Отг. Камелия Йорданова,
ЗДАСД

11. Периодично да се проверява главното електрическо табло и помощните ел.
табла за неизправности. При констатирането на такива да се предприемат
незабавни мерки за отстраняването им. При работа с ел. таблата да се спазват
инструкциите за безопасна работа с електрически ток.

Срок: постоянен

Отг. Стефан Стефанов

12. Да се проверят всички класни стаи, кабинети, помещения, както и
физкултурния салон за опасни контакти, ел. ключове, осветителни тела и др.
Неизправностите да се отстранят незабавно.

Срок: постоянен

Отг. Стефан Стефанов

13. Да се определят ел. таблата, които да се изключват след края на работното
време, да се надпишат и да се пригодят безопасно да се изключват ежедневно.

Срок: 30.09.2021 г.

Отг. Стефан Стефанов

Николай Георгиев

14. Да се води дневник за изключеното ел. захранване в края на работния ден.
Срок: постоянен

Отг. Венета Галибарска,
хигиенистка

15. Да се провери изправността на всички предпазни контакти в училищната
сграда.

Срок: 15.09.2021 г.

Отг. Работници, поддръжка

16. Да се актуализира плана за евакуация при пожари, бедствия и аварии за
учебната 2021/2022 г.

Срок: 30.09.2021 г.

Отг: Камелия Йорданова,
ЗД АСД
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17. С актуализирания евакуационен план да се запознае целия педагогически и
непедагогически персонал в училището.

Срок: 4.10.2021 г.

Отг: Камелия Йорданова,
ЗД АСД

18. Да се изготви план за действие при пожари и бедствия на територията на СУ
“Черноризец Храбър” - гр . Пловдив.

Срок: 15.09.2021 г.

Отг: Камелия Йорданова,
ЗД АСД

19. Всички ученици в училището да се запознаят от класните ръководители в часа
на класа с плана за действие при пожари и бедствия и с евакуационния план на
училището.

Срок: 30.09.2021 г.

Отг: класни ръководители

17. Да се изготвят правила за пожарна безопасност на територията на
СУ “Черноризец Храбър” - гр.Пловдив.

Срок: 15.09.2021 г.

Отг: Камелия Йорданова,
ЗД АСД

20. Да се изготвят инструкции за поведение при пожари.
Срок: 15.09.2021 г.

Отг: Камелия Йорданова, ЗД АСД

21. Инструкциите за поведение при пожари и евакуационния план да се поставят
на видни места в училищната сграда – задължително на таблата при централен
вход и при входа за начален курс.

Срок: 15.09.2021 г.
Отг: Камелия Йорданова, ЗД АСД

22. Фирмите-наематели в училището да поставят изправни пожарогасители в
наетите от тях помещения.

Срок: 30.09.2021 г.

Отг: Камелия Йорданова,
ЗД АСД

20. Да се разработят инструктажи за поведение при пожари и бедствия за учениците
в училището.

Срок: 30.09.2021 г.

Отг: Камелия Йорданова,
ЗД АСД

23. В първия час на класа за учебната година класните ръководители да проведат
инструктаж за поведение при пожари и бедствия. Такъв инструктаж се
провежда с учениците след коледна ваканция и след великденска ваканция.
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Срок: 24.09.2021 г.

Отг: класни ръководители

24. На педагогическия и на непедагогическия персонал да се проведе инструктаж
за поведение при пожари и бедствия.

Срок: 30.09.2021 г.

Отг: Камелия Йорданова,

Касиер-домакин

25. В хода на учебната година класните ръководители да провеждат в часа на класа
беседи за опасностите от пожари, за поведение при пожар в автомобил, на
обществени места и т.н. съгласно с плана за работа в ЧК.

Срок: в час на класа

Отг: класни ръководители

26. Да се проведе учебна евакуация през м. 10.2021  г. и през м. 04.2022 г.

Срок: м. 10.2021 и м. 04.2022 г.

Отг: Камелия Йорданова,
ЗД АСД

27. Да се осъществят необходимите профилактични технически мероприятия за
осигуряване на отоплителния сезон.

Срок: 22.11.2021 г.

Отг. Работници, поддръжка

28. Подготовка за летния сезон на училищния двор – да се съберат и изхвърлят
извън двора на училището стари листа и клони, да се подкастрят храсти и
повдигнат короните на дърветата.

Срок: 30.04.2022 г.

Отг. Работници, поддръжка

Изготвил: .......
/Камелия Йорданова - ЗД АСД/

Приет на заседание на ПС на с Протокол №13 от 14.09.2021 г.
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Средно  училище  „Черноризец Храбър“
    гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com

Утвърждавам:
Елена Кисьова
Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН КЛАС НА УЧЕНИЦИ

ЗАВЪРШИЛИ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021-2022 г.

на основание:

чл. 165 от Закона за предучилищното  и училищното образование

чл. 105 от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците

Изготвил:  .........................
    /Валентина Младенова/
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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Признаването е официално писмено потвърждениe на съответствието на завършени
периоди от училищно обучение или на етапи и степени на образование и професионална
квалификация в училища на чужда държава с тези в училищното образование в Република
България.

Завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование и
професионална квалификация в училище на чужда държава се удостоверява с документ,
издаден от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в която са издадени
документите, и считано за част от системата на светското училищно образование на
съответната държава.

2. Признаването на завършен клас има следните функции:
1.Достъп до образование в училищата от системата на предучилищното и училищното
образование;
2.достъп до професионално обучение;
3.достъп до обучение в системата на висшето образование;
4.улесняване на достъпа до пазара на труда.

3. Желаещите признаване на завършен период, клас, етап на училищно
образование по документи, издадени от училища на чужди държави, подават в СУ
„Черноризец Храбър“ следните документи:
1. заявление по образец
2. документ за училищно образование
3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на
образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;
4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;

4. Документите се подават в оригинал, а документите по т. 2, 3 и 4 - в оригинал или
копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. Допълнително при
необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от
комисията определена от директора на училището.

Документите по т. 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с
Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични
актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са
издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от
1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение на документите, издадени от училище в
системата на Европейските училища, които не се легализират, както и за лица, които
желаят признаване на класове от I до IV включително

При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително
директорът на СУ „Черноризец Храбър“ извършва оценка на представените документи и
издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като
отчита:

  1. Становището на комисията;
  2. продължителността на обучението;
  3. вида на училището, в което е проведено обучението;
  4. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
  5. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
 Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10

дни, считан от датата на представяне на документите по т. 3. Срокът може да бъде
удължен в случаите, в които документите, са недостатъчни за вземане на решение и се
налага представяне на други документи.
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Признаване се отказва, когато:
1. подадените документи не съответстват на т. 3;
2. се установят съществени различия между данните от представените документи и

установените критерии
3. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от

компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско
училищно образование.

Отказът се мотивира. Комисията писмено уведомява директорът и заинтересувания
за мотивите за отказа.

Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от I до VI
включително по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат
приравнителни изпити.

Непълнолетните лица, обучавали се една или повече учебни години в училище на
чужда държава или в училище от системата на Европейските училища, могат по преценка
и желание на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените
малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила), да
повторят в българско училище последния признат клас.

ІІ.СЪСТАВ НА

КОМИСИЯТА

Председател: Валентина Младенова
Членове:
Костадинка Братованова
Емилия Фиданова
Марияна Димитрова
Павлина Димитрова

ІІ. ЦЕЛИ

 1. Осигуряване на достъп до училищно образование на учениците от I до VI клас, завършили
училища на чужди държави.
 2. Обхват  и включване в системата на училищното образование на учениците завършили
клас или етап  от I до VI клас

ІІІ. ЗАДАЧИ

1. Да се информират родителите на учениците от I до VI клас за процедурата и необходимите
документи за предоставяне в СУ „Черноризец Храбър“
2. Да се разгледат предоставените документи за признаване на клас или етап на учениците от I
до VI клас.
3. Изготвяне на становище по отношение на лицата, на които е признат завършен период
или клас за класовете от I до VI.
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ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

№ Дейности Отговорници Срок
1 Разглеждане на постъпилите заявления за

признаване на завършен клас или етап на
лица, завършили училища на чужди
държави

Председател 15.09.2021

2 Изготвяне на становище, отразено в
протокол на комисията за признаване на
завършен клас или етап на лица,
завършили училища на чужди държави

Председател 15.09.2021

3. Регистриране на становището в дневника
за входяща кореспонденция за
разглеждане от директора и изготвяне на
нормативен акт

Председател 15.09.2021

4. Разглеждане и изготвяне на становище на
новопостъпили документи по време на
учебната година.

Председател 15.09.2021 -
30.06.2022

5. Изготвяне на становище по отношение на
необходимостта от предоставяне на обща
подкрепа на учениците, завършили
училища на чужди държави

Председател 15.09.2021 -
30.06.2022

Изготвил: .......................
    /Валентина Младенова/

Членове:
Костадинка Братованова
Емилия Фиданова
Марияна Димитрова

Приет на заседание на ПС на с Протокол № 13 от 14.09.2021  г.
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              Средно  училище  „Черноризец Храбър“
      гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49;

 e-mail: office@ cherhrab.com

                                                                                    Утвърждавам:
                                                                                     Елена Кисьова

  Директор на СУ „Черноризец Храбър”

ПЛАН

НА КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА

НА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив

за учебната  2021 - 2022 г.

Изготвил:  .......................
                / Галя Тотева /
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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Програмата за развитие на извънкласната и извънучилищната дейност на Средно
училище „Черноризец Храбър“ за периода 2018-2019 г. е изготвен въз основа на
многогодишния опит на педагогическата колегия в дейността на училището.

      2.  Приоритетите на училището отчитат специфичните особености и традиции на
училищната образователна среда и представят виждания за европейско развитие на училището
и за изграждане на личности.
      3.  Екипът на училището провежда училищна политика, в която водеща роля има
личностното развитие на учениците.
      4.  Изграждане на среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към
творческо и личностно развитие.

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: Галя Тотева
Членове: Миглена Томова
                 Таня Русева
                 Марияна Димитрова
                 Павлина Димитрова
                 Зорница Стаменова

IІІ. ЦЕЛИ

1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците;
2. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата;
3. Развиване форми на ученическо самоуправление;
4. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности;
5. Популяризиране постиженията на учениците и учителите.

ІV. ЗАДАЧИ

1.  Даване възможност на учениците да се развиват като отговорни, грижовни и активни
членове на обществото;

2. Запазване и развиване таланта на всеки ученик, така че да живее пълноценно, да
придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и
социално отговорна личност.

3. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и
създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и
творчество;Удовлетворяване на специфичните потребности на учениците и нарастващата
взискателност на родителите чрез ефективно и целогодишно използване на наличната
материално-техническа база;

4. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и децата
в риск;
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V. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ

   ЕКК „НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ“ и ЕКК „УЧИТЕЛИ ЦОУД“
2021/2022 учебна година

№ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК
1. Изработване на рекламни материали, свързани

с УВД и извънкласните дейности на училището
/брошури, покани, РРТ, грамоти, постери/

Класни ръководители Постоянен

2. Поддържане на тематични табла до класните
стаи

Класни ръководители
I-IV клас и учители
ЦОУД

Постоянен

3. Обновяване и поддържане на сайта на
училището

Редовно подаване на материали в  Google disk,
папка САЙТ
0883 380 709

Ели Иванова

Класни ръководители

Постоянен

Месец септември 2021 г.
4. Откриване на учебната 2021/2022 година

Организационен план

Стефка Пенцова и кл.
ръководители на 1.
клас

15.09.2021 г.

5. “Гост за един ден” между II а и III в клас Татяна Драгостинова и
Мария Борисова

септември

6. Посещение на родителски срещи в детските
градини
Изготвяне на график по дати

Марияна Димитрова и
класни ръководители
IV клас

септември

7. Рисунка на открито „Златна 
есен“- 4 клас

Лидия Семерджиева 16.09 - 30.09.2021 г.

8. Еко акция – хранилка за птици от пластмаса- 2
Г клас

Б. Герговски 25.09 – 30.09.2021 г.

Месец октомври 2021 г.
9. “Гост за един ден” между

II  ж и  II г
Айлин Леманова и
Елена Паскалева

октомври

10. “Народни будители”- викторина II клас Елена Паскалева
и класни ръководители
на 2 клас

27 октомври

11. Екскурзия с учебна цел в гр. София- 2 клас класни ръководители
на втори клас

29 октомври

12. „Народните будители и ние“- посещение във
втори клас/ презентация

Марина Иванова
класни 3 клас

28 октомври

13. Подготовка за прием първи клас

Изготвяне на организационен план за прием
първи клас за учебната 2022/2023 г.

Даниела Караиванова
и класни ръководители
IV клас

октомври
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14. „На гости на приказките“- конкурс за детска
рисунка

Мирослава Чалъкова,
Росица Якова и класни
ръководители  IV клас

октомври

15. Гост за един ден между 4 б и 4 д клас Марияна Димитрова и
Цветеслава Георгиева

октомври

16. Заедно в ученето, заедно в
спорта (без родители)- 3 клас

Цв. Атанасова 18.10 – 22.10.2021 г.

17. Гост за един ден – обмяна на
опит- 2“В“ ; 2“Г“ ; 2“Д“; 2“Е“

Веселка Бонева 11.10 – 15.10.2021 г.

18. Рисуване на открито- 2 „Б“ ; 2“Г“ Б. Герговски 4.10 – 8.10.2021 г.

19. Четене при 1 клас от ученици от 4 клас Мария Атанасова 25.10 – 31.10.2021 г.

20. Открит урок по ЧО- 4 клас Цветеслава Георгиева октомври

Месец ноември 2021 г.
21. Посещение на куклен театър - 1 клас Кл.ръководители на 1.

клас
ноември

22. “Гост за един ден” между II е и II ж Анна Димова - Айлин
Леманова

ноември

23. Ден на християнското семейство в  СУ
“Черноризец Храбър”- поздрав към колектива
на училището- 2 клас

Анна Димова, Айлин
Леманова

19 ноември

24. Тържество за Ден на християнското семейство-
2 клас
Изготвяне и предаване на организационен план

Татяна Драгостинова,
Павлинка Дамянова

19 ноември

13 ноември

25. „Професията на моите родители“- гостуват
родители

Мария Борисова
класни ръководители-
3 клас

08-10 ноември

26. „Гост за един ден“ между 3 а и 3 г клас Ваня Бонева и
Мирела Черняева

ноември

27. Открит урок по ЧО- 3 клас Мария Борисова ноември
28. Гост за един ден между 4 в и 4 е клас Даниела Караиванова

и Мирослава Чалъкова
ноември

29. Викторина по случай 1-ви ноември- 3 клас Нина Лозкова 1.11 – 5.11.2021 г.
30. Четене на приказка от деца за деца- 2 „А“ ;

2“Ж“; 2“Г“
Мария Петрова 8.11 – 12.11.2021 г.

31. Споделяне на опит- 4 клас Виолет Златева 15.11 – 19.11.2021 г.
32. Ден на християнското семейство - проекти-

1 – 4 клас
Виолет Златева и
Христина Ванкова

15.11 – 21.11.2021 г.

33. Открит урок- 4 клас Виолет Златева 15.11 – 30.11.2021 г.
Месец декември 2021 г.

34. Открит урок по Български език във втори клас Пепа Атанасова 1-3 декември
35. Коледна работилница “Баба, дядо и внуче”- 1

клас
Ив. Райчева и
кл.ръководители

13-22 декември
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36. Коледна работилничка - 2 клас
изработване на коледни играчки и декорация

класни ръководители
на втори клас

13- 17.12.2021 г.

37. „Коледна работилница“- гостуват и помагат
родители

Стоилка Шопова
класни 3 клас

21 декември

38. Посещение на пиеса в ДКТ Мирела Черняева
класни 3 клас декември

39. „Гост за един ден“- 3 е и 2 г клас     Стоилка Шопова и
Елена Паскалева

декември

40. Олимпиада по математика - общински кръг Марияна Димитрова и
класни ръководители
IV клас

декември

41. Благотворителна кампания „Споделена Коледа“ Петранка Сталева,  и
класни ръководители
на IV клас

декември

42. „Коледно междучасие“- благотворителен базар Марияна Димитрова
Класни ръководители
I-IV клас и учители
ЦОУД

декември

43. Гост за един ден между 4 а и 4 г клас Петранка Сталева и
Росица Якова

декември

44. Новогодишна украса- 1-4 клас Учители ЦОУД декември
45. Коледен базар- 1-4 клас Учители ЦОУД декември
46. Запалване на Коледни светлини- 1-4 клас Учители ЦОУД декември
47. Коледно тържество по случай запалването на

Коледните светлини- 1-4 клас
Йорданка Георгиева
Учители ЦОУД

декември

Месец януари 2022 г.
48. Професията на мама и татко - 1 клас Сп. Игнатова и кл.

ръководители
януари

49. “Гост за един ден” между II е и  II г клас Анна Димова
Елена Паскалева

януари

50. Международен ден на думата „благодаря“- да
бъдем учтиви

Елена Кохчиева
класни 3 клас

11 януари

51. Национална състезание „Знам и мога“ за
учениците от IV клас
Изготвяне на списък с участници.

Марияна Димитрова януари

52. Международен ден на думата „благодаря“
(картички)- 1 - 4 клас

Йорданка Георгиева
Мария Петрова

11.01.2022 г.

53. Кукерски маски-  3 клас Цв. Атанасова 13.01 – 17.01.2022 г.
54. Зимна приказка - рисуване- 3 клас Елена Аршинкова 10.01 – 20.01.2022 г.
55. Изложба - зима- 4 клас С. Бялкова 20.01 – 30.01.2022 г.

Месец февруари 2022 г.
56. “Гост за един ден” между 1 “в” и 1 “д” клас Сп. Игнатова и

Ралица Рангелова
февруари

57. “Природни бедствия”- решаване на казуси- II б
клас

Ели Иванова февруари

58. “В памет на Левски”- беседа, проекти,
презентации, изложба- 2 клас

класни на втори клас 14-18.02.2022 г.

59. Мартенска работилничка- класни на втори клас 21-25.02.2022 г.
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изработване на мартеници от 2 клас
60. Да не забравяме делата на Левски! Ваня Бонева

класни 3 клас
17 февруари

61. Мартенска работилница Мирела Черняева
класни 3 клас

25 февруари

62. Първа организационна родителска среща за
бъдещите първокласници
Изготвяне и предаване на организационен план
Подготовка

Класни ръководители
IV клас

февруари

63. Думи за Васил Левски. Отбелязване на
годишнина от смъртта на Апостола- IV клас
чете на I клас

Цветеслава Георгиева
и класни ръководители
на I клас

14-18.02.2022 г.

64. „Мартенска работилница“-  в клас гостуват и
помагат родители

Росица Якова и класни
ръководители
IV клас

февруари

65. Мартенски благотворителен базар за начален
етап

Марияна Димитрова
Класни ръководители
I-IV клас и учители
ЦОУД

24.02.2022 г.

66. „За Левски“ - беседа- 1 клас Гергана Иванова 15.02 – 20.02.2022 г.
67. Състезание „Какво знаем за Левски“- 4 клас Лидия Семерджиева 15.02 – 20.02.2022 г.
68. Драматизация с кукли пред 1 клас- 2“Б“ ; 2“Д“ ;

2“Е“ ; 2“Ж“
Йорданка Георгиева 1.02 – 6.02.2022 г.

69. Конкурс за най-добра рисунка от приказка- 3
клас

Хр. Ванкова 25.02 – 28.02.2022 г.

70. Мартенска работилничка- 1-4 клас Учители ЦОУД 25.02 – 28.02.2022 г.
Месец март 2022 г.

71. „Буквознайко“- състезание за 2 клас

Сценарий/ програма

Павлинка Дамянова,
Елена Паскалева и
класни ръководители

31.03.2022 г.

23.03.2022 г.
72. „Прочети тази книга!“ Марина Иванова

класни 3 клас
7-11 март

73. Първа организационна родителска среща за
бъдещите първокласници

Класни ръководители
IV клас

март

74. Актуализиране на учебните тестове по БЕЛ и
математика за състезанието „Черноризец
Храбър“

Марияна Димитрова и
класни ръководители
на IV клас

март

75. Състезания „Черноризец Храбър“ по БЕЛ и
математика

Марияна Димитрова и
класни ръководители
на IV клас

март

76. Базар за мартенички 1- 4 клас Учители ЦОУД 1.03.2022 г.
77. Викторина за 3-ти март - 3 клас Цв. Атанасова 2.03.2022 г.
78. Открит урок- 3 клас Диляна Аламова март

Месец април 2022 г.
79. Празник на грамотността - I клас Р. Рангелова и кл.

ръководители 1 клас
април

80. Екскурзия с учебна цел - 1 клас Р. Рангелова и кл.
ръководители 1 клас

април
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81. “Нужно ли е да живеем здравословно?”- дебат
между ученици от 2 клас

Ели Иванова и класни
на втори клас

15- 30 април

82. “Как да окажем първа помощ”- демонстрация
във 2 клас от младежки БЧК

Елена Паскалева и
класни на втори клас

април

83. Екскурзия с учебна цел- 2 клас класни ръководители
на втори клас

21 април

84. Екскурзия с учебна цел класни 3 клас 21 април
85. „Училище сред природата“ за учениците от IV

клас
Класни ръководители
IV клас

01.-05.04.2022 г.

86. Открити демонстрационни уроци на учителите
от прогимназиален етап за учениците от IV клас

Росица Якова,
Петранка Сталева и
класни ръководители
IV клас

април

87. Професията на моите родители - 1 клас Гергана Иванова 10.04. - 15.04.2022 г.

88. Великден - проекти- 1 - 4 клас Учители ЦОУД 11.04. – 15.04.2022 г.

89. Посещение в комплекс Стария град- 2 „Г“ ;
2“Ж“

Тани Радев
Борислав Герговски

15.04. – 20.04.2022 г.

90. Заедно в игрите, заедно в ученето – състезание с
родители- 2 клас

Петя Тодорова
Веселка Бонева

20.04. – 25.04.2022 г.

91. Сръчни ръце – състезание с родители и деца-
2“Б“ ; 2“В“ ; 2“Д“ ; 2“Е“

Йорданка Георгиева
Йорданка Исакова

25.04. – 30.04.2022 г.

92. Световен ден на книгата 1 - 4 клас Цв. Атанасова
Учители ЦОУД

20.04. – 23.04.2022 г.

93. Професията на моите родители (дейности
заедно с тях)- 4 клас

Мария Атанасова 25.04. – 30.04.2022 г.

94. Ден на Земята проекти- 1 – 4 клас Учители ЦОУД април

Месец май 2022 г.
95. Годишно утро по класове - 1 клас Д. Велева и кл.

ръководители 1. клас
май

96. Посещение на ДКТ- Пловдив- 2 клас Айлин Леманова и
класни на втори клас

май

97. НВО за IV клас Марияна Димитрова и
класни ръководители
на IV клас

По график

98. Четене в парка 2“Г“ Б. Герговски 7.05. – 10.05.2022 г.
99. Открит урок 3 клас Е. Аршинкова май

100. Засади дърво или цвете 2“Г“ ; 2“Д“ ; 2“Е“ Веселка Бонева 25.05. – 30.05.2022 г.
101. Турнир между класовете 3 клас Е. Аршинкова

Цв. Атанасова
май

102. Състезание по български език по случай 24 май
4 клас

Мария Атанасова май

Месец юни 2022 г.
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103. Двудневна екскурзия - 1 клас Р. Рангелова и кл.
ръководители 1 клас

6.06. - 10.06.2022 г.

104. Пролетен лагер - гр. Чепеларе - 2 клас Класни ръководители
на втори клас

6.06. - 10.06.2022 г.

105. Екскурзия с учебна цел - 4 клас Класните
ръководители на IV
клас

юни

106. Тържество по случай завършването на IV клас

План-сценарий

Петранка Сталева,
Росица Якова и
класните ръководители
на IV клас

юни



9

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
 2021/2022 учебна година

№ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК
1. Тържествено откриване на

учебната 2021/2022 г.

Присъствие 1., 5. и 8. клас

Тотева, Вълчинова,
Сотирова, Янев
Класни
ръководители

15.09.2021 г.

2. Избиране на председатели по ЕКК Учители по ЕКК Постоянен

3. Изготвяне на тематични
разпределения съгласно
учебните програми

Учители по
предмети

Месец септември 2021 г.
4. Тържествено откриване на

учебната 2021/2022 г.

Присъствие 1., 5. и 8. клас

Тотева, Вълчинова,
Сотирова, Янев
Класни
ръководители

15.09.2021 г.

5. Избиране на председатели по ЕКК Учители по ЕКК септември
6. Уеднаквяване на

критериите за оценяване
Учители по ЕКК септември

7. Отбелязване на 22 септември- Ден
на Независимостта на България

Пацева
М. Подскокниева

септември

Месец октомври 2021 г.
8. Обобщение и анализ на

резултатите от входните нива
Председатели по
ЕКК

октомври

9. Регистрация и начало на
подготовката за състезанията
”Creative writing”, “Spelling bee”,
“Longman Competition”

Учители по АЕ октомври

10. Световен ден на храните М. Пеперджиева
И. Ангелова
Д. Георгиева

октомври

11. Празник на спорта и изкуствата Учители ФВС 29.10.2021 г.
12. Отбелязване на 1 ноември - Ден на

народните будители
Пацева
Подскокниева

октомври

Месец ноември 2021 г.
13. Подготовка и участие в проекта

„Народните будители и Аз“
Пацева
Подскокниева

ноември

14. Седмица на книгата и четенето Учители по БЕЛ ноември
15. Отбелязване Ден на

християнското семейство
ВГ „Музикално
вълшебство“
с р-л А. Сотирова

ноември
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16. Провеждане на състезанието
„Creative Writing”

Учители по АЕ По наредба

17. Изложба за Ден на християнското
семейство

Григорова,
Рангелова

ноември

Месец декември 2021 г.
18. Световен ден за борба срещу

СПИН
М. Пеперджиева
Дияна Георгиева

декември

19. „Коледно междучасие“-
благотворителен базар

Класни р-ли         5-
12 клас

декември

Месец януари 2022 г.
20. Провеждане на състезанието

„ Longman Competition”
Учители по АЕ По наредба

Месец февруари 2022 г.
21. Отбелязване на 148 години от

гибелта на Апостола
Пацева,
Подскокниева

февруари

22. Провеждане на състезанието
„Spelling Bee”

Учители по АЕ По наредба

23. Обобщение и анализ на
резултатите от първи учебен срок

Председатели февруари

24. Тържество – Стипендии ЧХ Росица Ангелова,
Венета Иванова,
Г. Попова

февруари

25. Мартенски благотворителен базар Класни р-ли 5-12
клас

28.02.2022 г.

Месец март 2022 г.
26. Отбелязване на 3 март -

Освобождението на България
Пацева,
Подскокниева

март

27. Подготовка за „Празника на
езиците“

 Учителите от ЕКК
„Чужди езици”

март

28. Световен ден на водата Д. Георгиева
И. Ангелова
Хр. Атанасова

март

29. Състезания „Черноризец Храбър“
по БЕЛ и математика

Учители по БЕЛ и
математика

март

30. Провеждане на състезанието
‘Spelling Bee”и  „ Longman
Competition” - втори етап

Учители по АЕ по наредба

Месец април 2022 г.
31. Отбелязване 145 години от

Априлското въстание
Подскокниева,
Пацева

април

32. Празник на езиците Учителите от ЕКК
„Чужди езици”

април

33. Изработване на сценарий за
отбелязването на Деня на Земята

Тумбова, Пацева април

34. Ден на Земята Класни р-ли          5
-12 клас

21.04.2022 г.

35. Ден на таланта Сотирова, Тотева,
Янев

29.04.2022 г.

Месец май 2022 г.
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36. Открит, демонстрационен урок за
четвъртокласниците/ Добра
практика/

Членове на ЕКК май

37. Участие в V-та ученическа
годишна научна конференция

Подскокниева,
Пацева

май-юни

38. Тържествено изпращане на
абитуриентите 12 клас

Стаменова
Жилков

май

39. Патронен празник комисия 23.05.2022 г.
Месец юни 2022 г.

40. Годишна изнесена изложба на
учениците от СУ „Черноризец
Храбър“

Григорова,
Рангелова

юни

41. Обобщение и анализ на
резултатите от  ДЗИ

Председател юни

42. Работна среща:
Отчет за дейността на ЕКК,
обсъждане и приемане на
приоритетна тема за работа през
следващата учебна година.

Членове на ЕКК юни

43. Изготвяне на годишен анализ на
учебната 2021 – 2022 година.

Председатели юни

През 2020/2021 година по време на световната пандемия
от COVID-19  са планувани 10 спортно-състезателни
дейности.  Броя на състезaнията е относителен в
зависимост от държавните здравни ограничения и нивото
на успеваемостта на състезателите .

№ Дейности Отговорник Срок
1. Ученически игри

Общинско първенство по футбол – момчета 5-7 клас
момчета 8-10 клас
момчета 11 – 12 клас

Жилков
Горанов

по наредба

2. Ученически игри по баскетбол - момичета и момчета Мерджанова по наредба

3. Ученически игри
Общинско първенство по лека атлетика –
момчета и момчета

Мерджанова по наредба

4. Участие във футболен турнир ,,Кока-Кола“ за
учениците от 5-7 клас

Горанов по наредба

5. Участие във футболен турнир ,,Данониада“ за
учениците от 5 клас

Горанов по наредба

Изготвил:  .......................
          / Галя Тотева /

Приет на заседание на ПС с Протокол №






