
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” ВАРНА 
ул. Козница 1, тел./факс 052 741642, e-mail : paisii_varna@abv.bg 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№   РД  07  - 567/ 08.09.2020г. 
 

На основание чл. 257, ал. 1, чл. 259 от ЗПУО, чл. 31 ал. 1 от Наредба № 15/ 22.07.2019г. 

за  статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и във връзка с организация на учебно-възпитателния 

процес  през 2020/ 2021 учебна година 
 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 
 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

за учебната 2020/2021 година 

 
І. Състав:  Председател :  Дария Иванова 

                    Членове:      1. Кичка Христова 

                    2. Динко Гигов     

                             3. Нина Господинова 

                                         4. Веселина Минева 
     

ІІ. Цел: Извеждане творческите интереси и способности на учениците, възможност за гражданско и 

естетическо възпитание и приобщаване към хуманните ценности. 

Работа по естетизиране учебно-творческата среда и тематични интереси за приобщаване към 

общоучилищния живот в съответствие с програмата на ЮНЕСКО – „Да върнем децата  в училище” 

при работа с деца роми  и деца със способности и талант. 

Мото за учебната 2020/2021 година:  „Ефективна класна стая“. 
 
 

III. График на  методическата, учебно-възпитателната и извънкласна дейност                 

в  ОУ „Отец Паисий”- Варна  през учебната 2020/2021 година 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ОТГОВОРНИЦИ 
 

СЕПТЕМВРИ 

1.  Откриване на учебната година - 15.09.2020 г. Д. Иванова, К.Христова 

 Н.Господинова,В.Минева 

2.  Отбелязване на Независимостта на България - 21. 09. 2020 г. 

с беседи по класове. 

кл. ръководители 

3.  Училищен проект „По стъпките на Паисий“ – обзор, цели, 

задачи, разпределяне на отговорностите 

Художествен съвет 

кл. ръководители 

4.  Училищен проект „Будители“ – патрон на класа -  

обзор, цели, задачи, разпределяне на отговорностите 

Художествен съвет 

кл. ръководители 

5.  Училище проект „Знаете ли български?“ – състезание по 

БЕЛ – запознаване с дейността 

учители по БЕЛ, 
Художествен съвет 

6.  Училищен проект “Фолклорна палитра“ – обзор, цели, 

задачи, разпределяне на отговорностите 

учители по БЕЛ, 
Художествен съвет 

7.  Кът за мнения и предложения на учениците за извънкласна 

дейност 

Художествен съвет 

кл. ръководители 

8.  Изработване на екокалендар кл. ръководители 



9.  Училищен проект “Златното ключе за книгата“ – обзор, 

цели, задачи, разпределяне на отговорностите 

учители по БЕЛ, 
Художествен съвет 

 

ОКТОМВРИ 

10.  Седмица на българските възрожденци - специален урок за 

часа на класа. Избор на възрожденец - патрон за всеки клас. 

Оформяне на възрожденски кът по класните стаи. 

Провеждане на беседи и презентации по класове 

всички класове -кл.ръководители 

11.  Въвеждане презентация по проект : „Паисий“, „Нашите 

будители“, „Златното ключе за книгата“, „Знаете ли 

български език“, „Фолклорна палитра“ 

всички класове- кл. ръководители 

12.  „Изяж плод за супер сила” – тематични уроци, свързани със 

схема училищен плод – изложба рисунки, съчинения 

Учители НЕ- ЦДО, ПГ 

13.  Човешкото тяло, видове органи и техните функции – клуб 

„Човешкото тяло“ 

Учители НЕ- ЦДО 

14.  Дейности в памет на загиналите в ПТП „С очите си видях 

бедата“ 

 кл. ръководители 

15.  Изложба на рисунки „Нашето славно минало“ Художествен съвет   

Учители по  ИИ 

16.  Училище проект „Знаете ли български?“ – състезание по 

правопис „От А до Я“ 

учители по БЕЛ, 
Художествен съвет 

17.  Училищен проект „По стъпките на Паисий“ - препис на 

,,История Славянобългарска“  

–  графично оформление, препис 

–  конкурс краснопис 

– участие в „Моята България“ 

учители по БЕЛ, 
Художествен съвет 

18.  Училищен проект „Будители“ – патрон на класа  

– определяне на работни екипи по класове, разпределение 

на задачите 

– табло за народните будители  

– „Будителите“ – презентация 

– „Отец Паисий“ – презентация 

– кът на будителя 

учители по БЕЛ, 
Художествен съвет 

19.  Варна - морска столица на България „Морето, морето...“ 

- ЧК - открит урок 

- украса на съответните класни стаи 

-изложба рисунки „Обичам те ,моренце“ 

ІІІ клас  - класен ръководител 

 

20.  Спортен празник в чест на патроните на класовете Учител  ФВС, кл. ръководители 

21.  Седмица на мобилността и Ден без автомобили. кл. ръководители 

22.  Състезание по правопис „От А до Я“ II- IV клас К. Христова и учители 

БЕЛ 

23.  Патронен празник - 29 октомври 2020г. Художествен съвет  

кл. ръководители 
 

 

 

 

 



НОЕМВРИ 

24.  Ден на Християнското семейство - беседи във всички 

класове 

кл. ръководители 

25.  Изложба рисунки  „Аз играя на улицата" І и ІІ класове –  кл. ръководители 

26.  Работа по проекта  „Златното ключе за книгата“ кл. ръководители 

27.  Състезание диктовки –„Бързо,точно,вярно“ II-VII клас К. Христова и 

учители  БЕЛ 

28.  Училище проект „Знаете ли български?“ – състезание  

диктовки „Аз пиша – бързо, точно, вярно“ 

учители  БЕЛ, Художествен съвет 

29.  Апликация върху плат – плодове и зеленчуци – табло, клуб 

„Игла и конец“ 

Учители ЦДО 

30.  Училищен проект „По стъпките на Паисий“  

– препис на ,,История Славянобългарска“ 

– изложба 

Художествен съвет 

кл. ръководители 

31.  Състезания БДП и ГЗ – клуб „Сървайвър“ кл. ръководители 

32.  Превенция на агресията пед. съветник, кл. ръководители 

33.  Национален конкурс „Морето,морето,морето…” за 

литература-поезия и проза, и за компютърна рисунка 

кл.ръководители  ПГЕ 

 
 

 

ДЕКЕМВРИ 

34.  Беседи „Религии и обичаи“ - Християнски Коледни 

празници. Празничен календар на етносите. 

Изложба: „Аз творя“ 

всички класове 

 Н.Николаева, Д.Иванова 

35.  Изложба на сурвакници и Коледна трапеза учители ЦДО 

36.  Фолклорна броеница И.Славова, К.Христова 

37.  Коледни празници и обичаи - отбелязване на коледните 

празници по класове,Коледна работилница 

кл. ръководители 

38.  Празнично Коледно шоу ПГ и НЕ -           

 кл. ръководители  

39.  Състезание по краснопис „Букви крилати“ I-VII клас учители БЕЛ 

40.  Препис на „История славянобългарска“ V-VII учител БЕЛ 
 

 

 

ЯНУАРИ 
 

41.  Беседа – „Моите ваканционни преживявания“ НЕ - класни ръководители 

42.  Работа по проекта „Златното ключе за книгата“, 

„Фолклорна броеница“ 

Художествен съвет ,  

кл. ръководители 

43.  Изложба на рисунки „Любими герои“ Учители ИИ,  кл. ръководители 

44.  Състезание по правоговор и четивна техника. 

„Маратон на четенето“ 

 учители по БЕЛ 

45.  Последователи на Паисий- презентация посветена на 258 г. 

от написването на „История славянобългарска“ 

Художествен съвет , 

кл. ръководители 

 

 

 



ФЕВРУАРИ 

46.  Рецитал  „Живеем в земята на Левски“ 

Състезание по словесно-изпълнителско изкуство 

Кичка Христова,   

учители по БЕЛ 

47.  Работа по училищните проекти и патриотичното 

възпитание на учениците. 

кл. ръководители и учители НЕ-

ЦДО 

48.  Клуб „Човешкото тяло „Правила и поведение при COVID-

19“- табло 

учители НЕ-ЦДО 

49.  Изложба на рисунки „Под дъгата на детството“ Учители ИИ,  кл. ръководители 

 

 

МАРТ 

50.  „Мартенички бели и червени“ - конкурс за най-добре 

изработена мартеница и направа на табло с отличените, 

мартенски базар 

И.Славова,  кл. ръководители 

51.  Презентация посветена на Освобождението на България 

„За свободата на България“ 

V и VІІ класове-кл. ръководители 

52.  Изложба от рисунки „Нашето славно минало“ Учители ИИ,кл.ръководители 

53.  Празник на мама, подарък за мама – клуб „Игла и конец“ ПГ и НЕ - кл. ръководители,  

учители НЕ- ЦДО 

54.  Посрещане на Първа пролет и весела пролетна  украса на 

класните стаи 

  кл. ръководители, учители ЦДО 

55.  Национални конкурси: „Водата- извор на живот“-„Чиста 

вода- чиста планета“ 

Учители ИИ ,Ст.Цонева 

56.  Състезание съчинение тема по избор IV-VII  учители  БЕЛ 

57.  Национален ученически конкурс „Българските архитектурни 

паметници и възрожденски къщи в макети“ 
Ученици ПГЕ, учители БЕЛ,  

К. Христова 

58.  Сглобяване и оформяне на  книгите по проекта „Златното 

ключе за книгата“ 

Художествен съвет  
 кл. ръководители 

59.  Препис на „История славянобългарска " V-VII учител БЕЛ 
 

 

АПРИЛ 

60.  Клуб „Сървайвър“- Ученическо състезание „Защита при 

пожари, бедствия и извънредни ситуации“ 

кл. ръководители, Ученически 

съвет 

61.  Ден на Земята – Национален ученически празник 

Конкурс рисунки: „За хляба наш...“ - сценично представяне 

на ритуал и макети. 

Ст. Цонева 

 кл.ръководители I- VII 

62.  Зелена седмица: 

- Да изчистим училището за един ден – доброволческа 

дейност. 

- Викторина  „Екологично чиста природа“ 

 

всички класове 

 

Ст. Цонева 

63.  Изработка на великденска украса за стаята и дома – клуб 

„Игла и конец“ 

Учители НЕ - ЦДО 

64.  Международен конкурс за детска рисунка „С очите си 

видях бедата“ 

Учители - ИИ 

65.  Приключване на проекта „Златното ключе за книгата“ Художествен съвет , кл. ръководители 



66.  Седмица на детската книга и изкуствата за деца 

и конкурс за най-красиви тетрадки. „Приказки любими“ 

Художествен съвет, 

 кл. ръководители 

67.  Празник на буквите - І клас Е.Вълчева 

68.  Поетичен рецитал, посветен на 183 години от рождението 

на Васил Левски 

К.Христова 

69.  Училищен проект „По стъпките на Паисий“  

- препис на ,,История Славянобългарска“ 

 - „Българската книга“ - презентация 

Художествен съвет 

кл. ръководители 

70.  Защита от киберпрестъпление класните ръководители 

71.  Училищен проект „Будители“ – патрон на класа 

- „Празниците на България“ - презентация 

Художествен съвет,  

кл. ръководители 

72.  Препис на „История славянобългарска“ V-VII учител БЕЛ 
 

 

МАЙ 

73.  Спортен празник - турнир по футбол и баскетбол- 

момчета/момичета 

 Д. Гигов, учители 

74.  Девети май- ден на Европа. 

Ден на ученическото самоуправление.  

Училищен ученически парламент. 

Ст. Цонева 

75.  Състезание по английски език  „Европа и аз“ И. Неделчева 

76.  Скоро ще сме ученици. Сбогом,  детска градина. М. Петрова 

77.  Празник на славянската писменост. Художествен съвет - Д. Иванова, 

Н.Господинова , К.  Христова 

78.  Препис на „История славянобългарска" Конкурс за 

краснопис за преписа на „История славянобългарска“ 

V-VII учител БЕЛ 
К.  Христова 

79.  Здравно и професионално ориентиране. 

Предприемачество. 

VІІ  клас – кл. ръководител, пед. 

съветник 

80.  Комплексно финално състезание по проекта „Знаете ли 

български език?“ 

К. Христова, учители, 
Художествен съвет 

81.  Ученическо състезание по класове „Сървайвър“. 

Предпазване от терористични атаки. 

УКГЗОТ,  

кл.ръководители 

82.  Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ….“ Учители по ИИ , кл. 

ръководители 

83.  Състезателни игри с различни уреди, укрепващо детското 

тяло – клуб „Човешкото тяло“ 

Учители НЕ-ЦДО 

84.  Да пазим децата на пътя. Безопасно лято. УКБДП, УКГЗОТ, 

кл.ръководители 

85.  Ден на отворените врати по училищни проекти и клубове 

на ЦДО-НЕ 

кл.ръководители, учители ЦДО 

 

ЮНИ 

86.  02.06.годишнина от гибелта на Ботев ПГЕ, К. Христова 

87.  Зелена седмица - разделно сметосъбиране. Кампания за 

опазване на околната среда. 

IV - VІІ клас, кл.ръководители 

88.  Световен ден на околната среда – 05.06.2021 г кл. ръководители 

89.  Ден на река Дунав кл. ръководители 



 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

90.  Училищно радио – рубрики на клубовете по интереси,  

Клуб по медиация,  Ученическия съвет 

И. Неделчева, пед. съветник 

91.  Училищен вестник – рубрики на клубовете по интереси,  

Клуб по медиация,  Ученическия съвет 

И. Неделчева, пед. съветник 

92.  STE(A)M ден в училище И. Неделчева 

93.  Дни на отворени врати в клубовете по интереси: 

– м. декември, 2020г. 

– м. май, 2021г. 

Художествен съвет 

94.  Публични изяви на клубовете по интереси – по график Художествен съвет 

95.  Взаимодействие с родителската общност: 

–  клубове за занимания по интереси  – по график 

– групи за обучителни затруднения – по график 

– групи по проекти – по график 

 

Художествен съвет 

96.  Посещение на театрална постановка кл. ръководители 

97.  Включване в мероприятия, състезания и конкурси на 

общинско, областно и  национално ниво;   

„Четящото влакче“ 

Художествен съвет, 

Учители БЕЛ 

98.  Учебни екскурзии Художествен съвет 

99.  Организиране на фотоизложби - училищен живот Художествен съвет 

 

 

 

 

Планът на Художествения съвет е приет на ПС-протокол № 12/ 03.09.2020г. и утвърден 

със заповед № РД 07-567/ 08.09.2020г. на директора на училището. 

 

 

 

 

Разработил: Дария Иванова  

Председател на Художествения съвет при ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна 
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