
 „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ с. Новачене общ. Никопол 

5950 с. Новачене, общ. Никопол, ул. „Христо Ботев“ № 2  

Тел. 06544 2102, email: ou_nova4ene1870@abv.bg  

 

Утвърдил: 

Нино Великов 

Директор на ОУ „Патриарх Евтимий“ 

с. Новачене общ Никопол 

 

 

ПЛАН 
НА КОМИСИЯТА ЗА КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 
І. ЦЕЛИ : 

1. Повишаване участието на учениците в културните дейности и потреблението 

на културни продукти и услуги. 

2. Обогатяване възможностите за взаимодействие със съвременните изкуства. 

3. Физическото възпитание и спорта, здравословният начин на живот са 

фактори, които адаптират младите хора към новите условия на живот, като се 

противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична 

обстановка. 

4. Укрепване здравето на учениците, повишаване тяхната работоспособност и 

активност, развиване на основните качества, способстващи за разширяване на 

двигателната култура и умствената активност. 

5. Да се създаде траен интерес към спортните игри и индивидуалните спортове, 

като се формират и развиват специфични за тези спортове двигателни навици и умения. 

ІІ. ЗАДАЧИ: 

1. Да се организират участия на учениците от училището в концерти, конкурси и 

фестивали в общината и областта. 

2. Да се организират посещения на театрални постановки. 

3. Всеки ученик, независимо от неговия пол, възраст, етнически произход или 

социален статус да има достъп до разнообразни културни продукти и услуги. 

4. Всеки ученик да развива потенциала си чрез активно участие в творчески 

дейности, включително във виртуалното пространство. 

5. Да се реализират програми и инициативи, включващи участието на ученици в 

спортни дейности, вътрешно-училищни, общински и областни състезания. 

6. Обхващане на учениците и стимулиране на интереса и търсенето на 

занимания с физически упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАДАЧИТЕ: 

 

1. Спортни дейности: 

 
№ 

по 
ред 

Наименование на 

проявите 

Равнище и етап Срокове за 

провеждане 

Организатори 

1.  Отбелязване седмицата 

на мобилността 

училищно септември М Кирова 

2. Ученически игри: 
- баскетбол момчета V – VІ 
клас 

- баскетбол момчета VІ – VІІ 

клас 
- футбол момчета V, VІ, VІІ 

клас 

- топка над въже – ІV-V клас 
- народна топка – начален 

курс 

Вътрешно- 

училищни 

м.май, юни М Кирова 

3. Ученически спортни 

състезания – пролетен кръг 

- лека атлетика 

- футбол момчета 
- баскетбол 

Общинско ниво м. май, юни М. Кирова 

4.  Организиране на състезание по 
приложно колоездене 

училищно м. май М. Кирова, класни 
ръководители начален 
курс 

 

2. Културни дейности: 

 

№ 
по 

ред 

Наименование на 

проявите 

Равнище и 

етап 

Срокове за 

провеждане 

Организатори 

1 Отбелязване Деня на народните 
будители. 

Училищно 
ниво 

м. ноември Е. Манолова 

2 8.10.- Европейски ден на 
здравословното хранене. 

Училищно 
ниво 

м. ноември В. Кирова 

3 Организиране на изложба  
„Български коледни обичаи и 
традиции”. 

Училищно 

ниво 

м. декември Учителите по 

изобразително 
изкуство и технологии 

4 Празнуване на Коледа. Училищно 
ниво 

м. декември класни 
ръководители 

5 Отбелязване на патронния празник 
на училището 

Училищно 
ниво 

м. януари Е. Манолова 
М.Басарова 

6 Отбелязване на годишнина от 
обесването на Васил Левски. 

Училищно 
ниво 

м. февруари Е. Манолова 
М.Басарова 

7 Отбелязване празника Свети 

Валентин. Организиране изложба 
с валентинки. 

Училищно 

ниво 

м. февруари Учителите по 

изобразително 
изкуство 

8 Работилница за мартеници. Училищно 
ниво 

м. февруари класни ръководители 
начален курс , Янка 

Гецова, Мая Живкова 

9 Тържествено честване 
Националния празник на РБ. 

Общоселско 03.03.2023г. класни ръководители 



10 Изложба на тема: „Пролетните 

празници – традиции”. 

Училищно 

ниво 

м. март Учителите по 

изобразително 
изкуство и 

технологии, Тинка 
Апостолова 

12 22 март- Световен ден на водата. Училищно 
ниво 

м. март В. Кирова 

13 Отбелязване Международния ден 
на книгата. 

Училищно 
ниво 

м.април Е. Манолова 

14 Отбелязване на деня на Земята Училищно 
ниво 

20.04.2023 В. Кирова 

15 Организиране на Великденска 

изложба. 

Училищно 

ниво 

м.април Учителите по 

изобразително 
изкуство и технологии 

16 Тържествено честване 24-ти май. Общоселско май класни ръководители 

17 Тържествено отбелязване Деня на 

Ботев  

Училищно 

ниво 

02.06.2023г. М.Басарова 

18 Организиране на изложби с 
проекти изработени от ученици 

Училищно 
ниво 

септември - 
юни 

учители 

 

 

Състав на комисията 

1. Я. Гецова……………………. 
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4. М. Георгиева………………. 
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