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 ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

ПОСТОЯННИ ИЗЛОЖБИ 

 

 

през учебната 2022-2023 година 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи: 



 Съхранение на българските празници, традиции и любов към народното творчество 

 Разгръщанна творческия потенциал и мотивация за участие с желание в 

творческата дейност 

 Формиране у децата чувство на национална идентичност, родолюбие. 

 

 

Членове:  

1. Мариана Димитрова -председател 

2. Снежана  Бобачева 

3. Даниел Русев 

Дейности: 

 Начало на учебната година - оформен кът със снимков материал на отличниците 

и наградените ученици за учебната 2021/2022г. и тематични рисунки 

Срок:  15 септември 

 Отг. М. Димитрова, Д. Русев, Сн. Бобачева 

 

 „Крилата на знанието“- поставяне на тематично голямо пано за снимки във 

фоайето на училището, свързано с Деня на народните будители и изложба на тема- 

„ Златна есен“ 

Срок: 1 ноември 

Отг. Даниел Русев, Снежана Бобачева 

 

 „ Смели и различни“- постоянно табло за популяризиране на  успели българи  

  Срок: От  ноември  до края на учебната година 

Отг. Ученически парламент, Р. Пасева, В. Казакова 

 

 

 „Коледна приказка“- изложба на керамични изделия (свещници), откриване на 

Коледен базар 

                               Срок: Месец  Декември 

Отг. Комисия по училищни изложби, всички преподаватели 

 

 

 „ Когато чуваш музиката в цвят“- изложба на картини 

 Срок: февруари 

Отг. М. Димитрова 

 

 



 „ Бели и червени, весели и засмени“- изложба на мартеници и картички, 

изработени от децата 

Срок: 1 март 

Отг. Снежана Бобачева 

 

 „Пролетта- ново начало“- изложба скулптура на животни и представяне на 

Великденски базар 

 

Срок: Месец Април 

Отг. Комисия по училищни изложби,  

всички преподаватели 

 

 „ Пази днес, за да има утре“-Ден на земята- изложба на изделия от рециклирани 

материали  

Срок: 22.04 2023г.  

Отг. Ученически парламент и ЦДОУД 

 

 „ Буквите на фокус“- изложба на букви, изработени от мозайка  и изложба на 

рисунки и картички по случай 24- май- Ден на Кирил и Методий, българската 

азбука, просвета и култура и на  славянската книжовност 

Срок. Месец май   

 Отг. Комисия по поддържане  

и обновяване на постоянни изложби 

ЦДОУД 

 

Всички изложби и мероприятия през учебната година са посветени на 50-годишния 

юбилей на училището. 

Отговорници:  
М. Димитрова,  

Даниел Русев, 

 Снежана Бобачева 


