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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез дейности 
съобразно техните интереси, способности, компетентности и изява в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта и чрез дейности за стимулиране развитието на 
личностни качества, социални и творчески умения в областта на глобалното, 
гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Участия в образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно- 
туристически дейности, в проекти, програми, форуми и в други изяви на общинско, 
областно, национално и международно равнище.

1. Създаване на условия за свободен достъп, избор на изява на учениците от 
Средно училище „Пейо К. Яворов” -  Плевен, в културни и спортни мероприятия на 
различни нива -  градско, общинско, регионално, областно, национално, балканско, 
европейско,световно .

2. Осъществяване на мерки за закрила на деца с изявени дарби в областта на 
културата и спорта.

3. Обхващане на всички учениците в активна културна и спортна дейност.

ДЕЙ Н О С ТИ  И М ЕРО П РИ ЯТИ Я:

1. Участие в културните изяви на град Плевен във връзка с чествания и 
годишнини:

1.1. 1. ноември -  Ден на народните будители

1.2. 10. декември -Освобождението на Плевен от османско иго

1.3. 19. февруари -  Обесването на Васил Левски

1.4. 3. март -  Освобождението на България от османско иго

1.5. 15. май -  Празник на Плевен

1.6. 24. май -  Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура

Срок: по график 
Отг.: според плана на училището

2. Посещение на театрални постановки, музикално-образователни концерти, 
изложби и др.

Срок: постоянен 
Отг.: класни ръководители



3. Партньорство и съвместната дейност с Регионална библиотека „Христо 
Смирненски,” читалищ е „Л ик”, читалище „Съгласие” , ДТК „Иван Радоев”, Център за 
работа с деца.

Срок: постоянен 
Отг.: класни ръководители, 

учители

4. Организиране и провеждане на общоучилищ ни конкурси, състезания, изложби, 
празници:

4.1. 15 септември -  Първи учебен ден и Рожден ден на Средно училищ е „Пейо 
Крачолов Я воров“, Плевен

4.2. Ден на независимостта

4.3. 30 септември -  Европейски ден на спорта в училище (кампания на Сдружение 
BG Бъди активен)

4.4. Есенна изложба

4.5. Ден на народните будители

4.6. 16 ноември -  Ден на толерантносттта

4.7. Рециклирана природа

4.8. 1 декември -  Световен ден за борба със СПИН

4.9. Коледни тържества

4.10. Посрещ ане на Баба М арта и Първа пролет

4.11. Патронен празник на училището -  24 март

4.12. 22 април -  Ден на Земята

4.13. 23 април -  М еждународен ден на книгата

4.14. 9 май -  Ден на Европа и Ученическо самоуправление

4.15. Изпращ ане на випуски

Срок и отговорници -  според училищ ните планове

5. Участие в конкурси и състезания на общинско, регионално, национално и 
международно ниво според календарния план на МОН.

Срок и отговорници -  според плановете 
на екипите за ключови компетентности (МО)



6. Участие във вътреш ноучилищ ни, общински, областни, национални състезания 
по видовете спорт и в спортните мероприятия, инициирани от Общ ина Плевен:

- IV лекоатлетически турнир „Децата на П левен“;
- лекоатлетическа щ афета „10. декември -  Освобождението на П левен“ ;
- турнир по футбол „10. декември -  Освобождението на П левен“ за III -  IV  клас;
- лекоатлетическа щафета по случай 3™ март;
- турнир по футбол „Данониада“ за IV -  V клас;

Отг.: учители по ФВС

7. Участие в УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ според Националния спортен календар, утвърден със 
Заповед №  РД 09-1313/02.09.2016 на министъра на образованието и науката:

- Лека атлетика - във възрастови групи съответно: момичета и момчета V -  VII 
клас, момичета и момчета VIII -  X клас, девойки и юноши XI -  XII клас;

- Футбол - във възрастови групи съответно: момчета V - VII клас, юнош и XI -  XII
клас;

- Волейбол - юноши XI -  XII клас.
Срок: според Н ационалния спортен календар

Отг.: учители по ФВС


