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ПЛАН  

НА КОМИСИЯТА ПО ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА,  

СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА  

І Общи положения:  
1. Комисията е избрана на Педагогически съвет № 10/01.09.2022 г., утвърдена е със 
Заповед на Директора и е в състав:  

1.1. Ана Апостолова - председател 

1.2. Виолета Дончева-Дернева  

1.3. Николина Барбутева  

1.4. Анна Димова 

1.5. Мария Янкова 

1.6. Елена Драмчева 

1.7. Райна Джурова 

1.8. Нина Димитрова 

1.9. Милена Камбурова 

 
Планът на Комисията е приет на заседание на Педагогическия съвет №12/12.09.2022 г.  
 
ІІ Цели на дейностите, провеждани от Комисията по художествено–творческа, 
спортно-състезателна и туристическа дейност:  
Основните цели на дейностите на комисията са свързани със Стратегията за развитие на 
ОУ „Васил Петлешков”, която е приета с решение № 1 от протокол №2/21.10.2020 г. на 
заседание на Педагогическия съвет (съгл. Чл. 263 ал. 1 т. 1 от ЗПУО) и е утвърдена от 
Директора със Заповед, както и с новите тенденции, формулирани от ЗАКОНА ЗА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, в сила от 01.08.2016 г. Комисията си 
поставя като основна цел да работи за интелектуалното, емоционално, социално, духовно-
нравствено, дигитално и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик, в съответствие с 
възрастта, потребностите, способностите и интересите му; съхраняване и утвърждаване на 
българската национална идентичност; придобиване на компетентности, необходими за 
успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 
съвременните общности;  
Комисията ще провежда политики за повишаване на качеството на образованието и 
предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище, като се надява 
извънкласните форми и активности на учениците да създават у тях траен интерес към 



науката, изкуствата и спорта.  
 

Дейности:  

o Дейност 1: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време 

на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.  

Действия:  

1. Насърчаване за участие на ученици в дейности от Националния календар за изяви по 

интереси на учениците и Националния спортен календар. 

  o Дейност 2: Участие в национални и европейски програми и проекти.    

Действия:  

1. Работа като иновативно училище по проект на МОН  
2. Работа по текущи проекти на МОН, Община „Пловдив”, ПУ „Паисий Хилендарски” и 
др.  

o Дейност 3: Утвърждаване на училището като образователна и културна институция и 

повишаване на имиджа му чрез активна рекламна дейност. 

 Действия:  
1. Увеличаване на публичните изяви на учениците в общността, проучване на 
възможностите за такива чрез партньорства и участие в проекти.  

2. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за 
по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия 
потенциал на учениците чрез организиране на различни събития и мероприятия, както и 
предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове 
дейност.  

3. Повишаване на интереса към книгата и четенето чрез разнообразни мероприятия и 
изяви на учениците в различни библиотеки.  

4. Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището чрез 
поддържане на интернет страница на училището, електронен дневник, публикуване на 
вътрешноучилищни нормативни документи, постижения на учители и ученици, 
предстоящи събития и дейности в училището, галерия със снимки.  
5. Участие в съвместни дейности с НЧ „Захари Стоянов” и Читалище „Васил Петлешков“ 

- Брацигово.  
6. Утвърждаване на ритуалите и символите на училището и възпитание на учениците в 
принадлежност към училищните традиции и патрона на училището.  

ІІІ Задачи на Комисията по художествено–творческа, спортно-състезателна и 

туристическа дейност:  
1. Важна задача на Комисията и дейностите, планирани от нея, е ранното откриване на 
заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и 
реализацията им.  
2. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 
демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 
отговорното гражданско участие.  
3. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 
езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин.  
4. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 
увреждания.  

5. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 
традиции.  

6. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 
техните взаимовръзки.  
7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 
отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.  
 

 



№  Дейност  Срок  Място на  

провежда

не 

Отговорник 

1.  Откриване на учебната  

2022/2023 г. с водосвет и  
общоучилищно тържество и 
посрещане на 
първокласниците. 

15.09.2022 г.  Училищен  

двор 

Учители Іа , Іб, 
Iв кл. – А. 
Ангелова, Е. 
Ташева, Д. 
Ангелова, А. 
Апостолова, В. 
Дончева, Райна   

Джурова, класни 
ръководители и  

учители ЦДО; 

2.  Отбелязване на Деня на  

независимостта на България 

(22.09.) 

20.09.2022 г.  

до  

24.09.2022 г. 

Беседи в 
часа на 
класа, 
часовете 
по 
история 
и  

ЦДО 

Н. Барбутева, кл. 

ръководители, 

Стоян Шишков,  

учители ЦДО; 

3.  Художествени експозиции от 
детски рисунки и обновяване 
на фоайетата, коридорите и  
класните стаи. 

Постоянен  Училище  Учител по 
изобр.изк, 
учители ЦДО – І 
– ІV клас; 

4.  Участие в състезанията на  

Таралеж, Математика без 

граници 

 

 

 

По  
календар на 
състезанията 
в сайта 

Училище  Учителите по  

предмети; 

5.  Ден на Будителя.  

 

24.10.2022 – 

28.10. 2022 г. 
Беседи по  

класове в 

часовете 

по история 

и ЧК 

Николина  

Барбутева,  

Класни  

ръководители и  
учители ЦДО – 
І – VІІ клас; 

6.  Училищен спортен празник  28.10.2022 г.   Училище –  

неучебен,  
присъс
твен 
ден 

Учители по 
ФВС, 
кл.ръководители, 
учители и 
учители ЦДО; 



7.  Международното 
състезание "Математика 
без граници"  

Справка за календара тук:  
http://www.mathwithoutborders.
bg /index.php/novini/ 

по календара на 

организаторите  

По заявка  

4 кръга - 

есенен, 

зимен 

пролетен и  

фин. 

ъстезание  

през лятото 

Учители 1-4 
клас, 
М.Маврова, В. 
Филчева, 
учители ЦДО; 

 

 

8.  Участие на учениците от VІІ 
клас в ежегодните състезания 
по БЕЛ “Грамотни ли сме?”. 

м.октомв
ри 
м.април 

Общинския  

отдел  

„Образовани
е и Център 

за  

подкрепа за  

личностно  

развитие  

- Общински  

детски  

комплекс –  

Пловдив. 

 Виолета Дончева-

Дернева 

9. Участие в национално 
състезание по български език 
и литература 
„ЛЮБОСЛОВИЕ“. Справка 
на сайта:  
https://lyuboslovie2011.wixsite.
co m/sustezanie/page3 

І кръг -  

справка на 

сайта 

ІІ кръг - 

справка на 

сайта 

 

Сдружение 

на учителите  

филолози и  
Синдикат 
на 
българскит
е учители 

В. Дончева,  

А. Апостолова,  

учители I – IV 
клас и учители 

ЦДО; 

10. Участие на учениците ІІ – VІІ 
клас в ежегодните състезания 
по БЕЛ “Св. Иван Рилски”. 
Справка на сайта:  
http://www.svetyivanrilski.com/
ne w/index.php/2015-05-18-11-
23-29 

І кръг - 
справка 
на сайта 

Пловдив  Учителите по 
БЕЛ, учители 
ЦДО – ІІ – VІІ 
клас; 

11. Занимания по интереси в  
читателския кът с ученици 
от различни класове под 
надслов “Моят избор” - 
свободен  
разговор за любимата 
книга, в рамките на няколко 
минути всеки участник 
представя  

любимата си книга. 

Постоянен Училищна  

библиотека 

- “кът за  

четене” 

Учителите по 

БЕЛ ІІ - VІІ 

клас, учители 

ЦДО – ІІ – V 

клас; 

12.  Клуб по творческо 
писане в занимания по 
интереси. 

Постоянен Училищна  

библиотека 

Учителите по 

БЕЛ ІІ - VІІ 



- “кът за  

четене” 

клас,  

учители ЦДО – 

ІІ – V клас; 

 

 

13.  Национален конкурс за 
рисунка „Моят празник“.  

Информация:  
https://dariknews.bg/regioni/stara
-z agora/za-chetvyrti-pyt-
konkursyt-m oiat-praznik-
ochakva-talanti-ot-cial ata-strana-
2191418 

м.ноември – 
декември 
2022 г. 

Стара 
Загора 
ЦПЛР и  

Община  

Стара Загора 

 

Учители 
изобр.изк., І – VІІ 

кл. и  

учители ЦДО; 

14.   Посещение на представления за  

деца 

м. 
ноември и 
м. февруари 

Куклен 

театър 

Пловдив 

А. Ангелова 

Е. Ташева 

Д. Ангелова 

15. Художествена украса на  
класните стаи за 
Коледните и 
Новогодишните празници. 

05.12.2022 – 
23.12.2022 г. 

Училище  Учител по 

изобр.изк.,  
Кл. р-ли І – VІІ 
кл. и учители 
ЦДО; 

16.  Коледен базар и коледни 

тържества  

21.12. - 

23.12.2022 г.   

Фоайето на  

училището 

Ученически  

парламент –  

Ивелин Иванов,  

учител по 

изобр.изк.,  

учители 1. - 7. 
клас и учители 
ЦДО; 

17.  Коледно тържество 23.12.2022 г.   Училище - 

неучебен, 

присъствен 

ден 

Ивелин Иванов,  

учител по 

изобр.изк.,  

учители 1. - 7. 

клас и учители 

ЦДО;  

Стоян Шишков,  

кл.р-ли І – VІІ кл.; 

18. 22. Участие в Олимпиади по календара 

на МОН  

Общински  

кръг – в  

училище 

Учители 

прогимназиален 
етап 

20.  Участие в Национално  
състезание на Longman – 
първи кръг 

м.януари  Училище  Жана Кирова,  
Людмила 
Танчева, 
Учители по  

английски език; 

 



 

21.  Отбелязване на 178 годишнината от 

рождението на Васил  
Петлешков с дейности 
по класове: тържествен 
час на класа, табла, 
историческа  

паметка. 

16.01.2023 г. Училище 
- 
тържеств
ен час на 
клас 

Николина  

Барбутева,  

учители ЦДО,  

класни  

ръководители,  

Ученически  

парламент; 

22. Участие в ученически игри Общински 
кръг 

Според 

организатор

ите 

Учители по 
ФВС 

23.  Отбелязване на 150 години 
от гибелта на Васил Левски 
(19.02.2023 г.) 

20.02. 2023 

г. 

Тържествен  

час на 

класа, 

часовете по 

история 

Николина  
Барбутева, 

класни 
ръководители,  
учители ЦДО – І 
– VІІкл; 

24.  “Мартенички бели, бели и  

червени – една уникална  
традиция” – Изработване на 
табла и рисунки за изложба 
на мартеници. 
 
 
 

Среща на първокласниците с 
“Баба Марта” 

21.02.2023 г. 

- 28.02.2023 

г.  

 

 

 

 

 

01.03.2023 г. 

Училище  

 

 

 

 

 

 

Народно 

читалище 

“Захари 

Стоянов-

1984”, 

Пловдив 

Учители по изобр. 

изк.,  
учители ЦДО – ІІ 
– ІV кл., учители 
– дейности по  

интереси; 

 

 

А. Ангелова 

Е. Ташева 

Д. Ангелова 

25. 29. Екологичен ден - Световен ден 
на водата 

22.03.2023 г.  Училище  

 

Класни  

ръководители,  

учители и 

учители ЦДО; 

26.  Трети март – Ден на  
Освобождението на България 
– Национален празник. 

02.03.2023 г.  Училище, 

беседи по 

класове  

Николина  

Барбутева,  
кл. 
ръководители, 
учители ЦДО – V 
и VI клас; 

 

 



27 Празник на буквите - първи 
клас 

м.март 

2023 - м. 

май 2023 г. 

(около 

24.05.) 

По заявка и 

планиране 

Учители на първи 

клас; 

 

28. 

 

Участие в Национален 
конкурс за изпълнители на 
забавна песен. 

 

м.март 

2023 г. 

Пловдив  
ЦПЛР-ОДК и 
Община  

Пловдив 

Райна  Джурова 

29.  XXIIV Национален конкурс 
„Малките нашенци” за 
весела детска рисунка. 
Справка:  
https://www.sabori.bg/liter_fest/
vie w.html?oid=1740 

м. март  

2023 г. 

Казанлък  

НДД,  
ЦПЛР-ОДК и 
Община  

Казанлък 

Учител по изобр. 
изк., І – VІІ кл. и 
учители ЦДО; 

30. Международен конкурс за 
детска рисунка „С очите си 
видях бедата“ 

Районен – 

до 

30.04.2023 

г. 

Общини Учител по изобр. 
изк., І – VІІ кл. и 
учители ЦДО; 

31. 36. Участие в Национално 
състезание на 
Longman –  

национален кръг 

м.април  

2023 г. 

Училища  

“Максимум” 

Жана Кирова,  

Людмила Танчева; 

32. 37. Провеждане на Регионално 
състезание по английски 
език – English United 

април 2023 

г.  

Училището е 
домакин 

Жана Кирова  

Людмила Танчева; 

33. 38. Ден на Земята – 22.04.2023 г. 18.04.2023 -

21.04.2023 

г. 

Всички  

региони 

Маврова,  

Димитрова,  

учители ЦДО – І 
– VІІкл; 

34. 39. “Моето хоби четенето” - среща 
с библиотекар от детски отдел 
на НБ “Иван Вазов” - Пловдив 
с ученици от ІV клас. 

м. април  Детски отдел 

на НБ “Иван 

Вазов” -  

Пловдив 

Учители ІV клас 

и учители ЦДО 

ІV клас; 

https://www.sabori.bg/liter_fest/vie
https://www.sabori.bg/liter_fest/vie


35. 40. Участие в национална 
Кампания под надслов 
"Четяща България", посветена 
на Международния ден на 
книгата и авторското право - 
23 април. Работно ателие с 
ученици от ІІ клас “Малки 
творци” - художествена 
експозиция от илюстрации 
към любими приказки, 
посветена на ежегодната 
Седмица на четенето” 

м.април  

2023 г. 

Библиотека  

НЧ “Захари  

Стоянов” -  

работно  

ателие 

Учители ІІ клас 
и учители ЦДО 
ІІ  

клас; 

36. 42. Патронен празник на училището  09.05.2023 

г.  

Училище –  

неучебен,  

присъствен 

ден 

класни  

ръководители; 

учители ЦДО 

37. Вечер на Васил Петлешков 
пред паметника в Градската 
градина – участие на група 
ученици в срещата на 
Брациговското  

дружество. 

09.05.2023 

г.  

Пловдив  Николина  

Барбутева, Райна  

Джурова, Ана 

Апостолова, Стоян  

Шишков 

38. Празник на музиката  Празник на 

музиката  

Училище  Мария Янкова,  

Райна Джурова 

39. 24 май – Ден на 
българската 

просвета и култура и на 
славянската писменост. 
Участия в общоградски 

тържества. 

 

24.05.2023 г. 

- 25.05. 2023 

г. 

Пловдив - 

празнично 

шествие, 

тържествено 

отбелязване на 

празника 

Класни р-ли І – 
VІІ кл., учители,  

учители ЦДО,  

Учил. парламент,  

Ръководство и  

служители на  

училището. 

40. Връчване на удостоверенията за 
завършен І клас на празнично 

тържество в училището 
 

1.06.2023 г. Пловдив  кл. ръководители 
и учители ЦДО Іа, 

Іб и Ів  

клас 

41.             Празнични тържества по 

случай края на учебната 
година за ІІ, ІІІ клас   

01.06.2023 

г. 

Пловдив  Учители и 

учители ЦДО – ІІ, 
ІІІ клас 



42.         Тържествен акт за връчване      
на 

свидетелствата за завършен 
начален етап на ІV клас. 

15.06.2023 

г. 

Пловдив  Учители и 
учители ЦДО – ІV 
клас 

43. Връчване на 

свидетелствата 
за завършен седми клас. 

03.07.2023 

г. 

Училище Й. Начева, ЗДУД, 

класни 

ръководители 7. 

клас 

44. Участие в образователна 

програма за 1-4.клас на РИМ-

Пловдив: ЕКСПОЗИЦИЯ 

„СЪЕДИНЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ  1885” - I. "АЗ 

ПОСЕЩАВАМ МУЗЕЙ" 

ПЪРВА ЧАСТ; 

2. Б клас 

по заявка РИМ - 

Пловдив 
Свет. Чакърова 

45. Посещение на куклен театър с 

ученици от 2. клас 

по заявка  Свет. Чакърова 

К. Даскалова  

М. Янкова 

46. Среща с писател  

4 а, б, в клас 

април читалище 

“Захари 

Стоянов” 

Л. Форева, Л. 

Палазова, Ю. 

Еленкова 

47.  Беседи за В. Левски, В. 

Петлешков, 3-ти март и др. 

4 а,б,в клас 

според 

календарни

я план на 

училището 

училище Л. Форева, Л. 

Палазова, Ю. 

Еленкова 

48. Участие в олимпиадата “Знам и 

мога” и състезание 

“Математика без граници” 

4 а,б,в клас 

по график училище Л. Форева, Л. 

Палазова, Ю. 

Еленкова 

49. Посещение на куклен театър 

4 а,б,в клас 

по заявка Куклен театър Л. Форева, Л. 

Палазова, Ю. 

Еленкова 



50. Посещение на Ансамбъл 

Тракия 

4 а,б,в клас 

по заявка ансамбъл 

Тракия 
Л. Форева, Л. 

Палазова, Ю. 

Еленкова 

51. Посещение на Природонаучен 

музей 

2. клас 

по заявка Природонау- 

чен музей 

М. Янкова 

С. Чакърова 

К. Даскалова 

52 Посещение на Епископска 

базилика на Филипопол 

2. клас 

по заявка Епископска 

базилика на 

Филипопол 

 

М. Янкова 

К. Даскалова 

 

V. Календарен план на спортно-състезателна и туристическа дейност: 

№  Дейност  Срок  Място на  

провеждан

е 

Отговорник 

1.  Училищен спортен полуден – 
Европейски ден на спорта в 
училище I-VII клас - „BG Бъди 
активен“. 

30.09.2022 г.  Училище –  

спортно  

състезат
елни 

игри 

Учители по ФВС 

учители ЦДО 

2.  Есенен спортен празник  28.10. 2022 г. Училище 

неучебен, 

присъстве

н ден  

Учители по ФВС 

3.  Общински кръг на 
ученически игри V – VII 

клас 

м.ноември 
2022 г.  

Национален 
спортен  

календар 

 Според  
организат
орите 
Пловдив 

Учители по ФВС 

4. Футболен турнир на 
район Западен – IV клас 

м.март  

2022 

Пловдив Учители по ФВС 

 

 

5. Участия в спортни прояви 
на Община Пловдив –  

 I – VII клас 

м.септември 
– м.юни 

Пловдив  Учители по ФВС,  

класни  

ръководители,  

учители ЦДО 



6. Екскурзии, зелени училища 
и туристическа дейност – I – 
VII клас. 

м.септем.юн
и – по план 
на  

класните  

ръководители 

по заявка в  
планове
те на 
класнит
е  

ръководит

ели 

Класни  

ръководители 

 

 

7. Екскурзия с учебно-

възпитателна цел  

1 а, б, в 

м. юни Зоологическа 

градина, гр. 

Стара Загора 

 

А. Ангелова 

Е. Ташева 

Д. Ангелова 

 

8.  Екскурзия с учебно-

възпитателна цел 

м. юни “Старинен 

Пловдив”; 

 

 

А. Ангелова 

Е. Ташева 

Д. Ангелова 

9. Зелено училище с ученици от 

4 а, б, в клас 

м.юни Пампорово Л. Форева, Ю. 

Еленкова, Л. 

Палазова 

10. Екскурзия с учебно-

възпитателна цел 

4 а,б,в клас 

м.юни Копривщица Л. Форева, Ю. 

Еленкова, Л. 

Палазова 

11. Зелено училище с учениците 

от 3. а и 3. б клас 

м. април 

 

 Деведжиева,  

Делчева 

12. Екскурзия с ученици 

от 3. а и 3. б клас 

 

 

     м. май 

 Деведжиева, 

Делчева 

13. Екскурзия с учебна цел за 

учениците от 7 клас 

 

м.октомври 

гр. Велико 

Търново 

В. Дончева 
Р. Джурова 
И. Димитрова 
 

14. Екскурзия с учебна цел за 

учениците от 5 клас 

м.ноември Копривщица А. Апостолова 
Л. Танчева 



15. Екскурзия с учебна цел за 

учениците от 5 клас 

м.март Сопот, 

Карлово, 

Калофер 

А. Апостолова 
Л. Танчева 

16. Екскурзия с учебна цел за 

учениците от 7 клас 

м.април гр. Плевен В. Дончева 
Р. Джурова 
И. Димитрова 

17. Зелено училище с ученици от 

2. клас 

мес. 

април/май 

 Свет. Чакърова 

18. Екскурзия с учебно-

възпитателна цел с ученици 

от 2. клас 

 

мес. 

април/май 

 Свет. Чакърова 

 


