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ПРОЕКТ ЗА ПЛАН-ПРОГРАМА
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 90 ГОДИНИ СВЕТСКО УЧИЛИЩЕ
С.АБЛАНИЦА, АПРИЛ 2015 ГОДИНА
90 ГОДИНИ ДОКОСВАМЕ БЪДЕЩЕТО В ЕДИН ЖИВОТ БЕЗ
МЕЖДУЧАСИЕ!

І. ВЪВЕДЕНИЕ
…Отшумяват години, десетилетия. Времето е най-сигурният
критерий за всяка духовна ценност и дело човешко. Според мярата за
живот на една образователна институция, всяка годишнина означава
история, опит, традиции.
СОУ „ Св.Паисий Хилендарски” съществува още от паметната 1925
година, когато в село Абланица е открит нов дом на духовността –
Държавно светско първоначално училище с патрон – Отец Паисий. През
1963/1964 година прераства в основно, а по предложение на Общински
съвет – село Хаджидимово и РИ – Благоевград до МОН през през 1992
година основното училище се променя статутът на училището и от
учебната 1993/1994 година основното училище се преобразува в средно
общообразователно училище. По-късно със Заповед на МОН и ППЗНП и
Решение на Педагогическия съвет името на училището се преименува от „
Отец Паисий” в „ Св. Паисий Хилендарски”.
СОУ „ Св. Паисий Хилендарски” – село Абланица е най-голямото
училище в община Хаджидимово, област Благоевград. Селището е
разположено в югозападната част на Дъбрашкия дял на Западните Родопи.
Землището на селото се намира между долините на реките Места и
Бистрица, на 11 км. от общинския център.
Училището е осигурено с редовни, висококвалифицирани кадри,
което е показател и за добрите резултати в подготовката на нашите
ученици, които са конкурентноспособни на пазара на образованието и
труда у нас. Материално-техническата база осигурява добри условия за
ефективен учебно-възпитателен процес, при който наред с формиране на
теоретични знания се изграждат и практически умения, развиват се
способности и навици за професионален труд и пълноцецен живот.
Сменят се поколения ученици и учители, но погледнем ли назад,
виждаме, че Средно общообразователно училище „ Св. Паисий
Хилендарски” е било неизменно синоним на висок професионализъм,
буден творчески дух, всеотдаен труд, толерантност и уважение, които
превратностите на времето не могат да заличат.
Историята на нашето училище е една огромна отговорност и
задължение. Ние сме длъжни не само да съхраним създаденото и запазим и
традициите, но да ги развиваме и обогатяваме, да сме непрекъснато в
съзвучие с времето, в което живеем.

ІІ. ЦЕЛИ:
 Издигане и утвърждаване облика на училището и чувството за
принадлежност у всеки ученик;
 Да се съхранят и развиват училищните традиции;
 Създаване на условия за личностна изява на учениците,
инициативност и творческо развитие;
 Привличане на родителската общност като активен партньор в
училищния живот.
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
 Популяризиране постиженията на гимназията сред
обществеността и издигане на нейния авторитет;
 Реализиране на дейностите, заложени в програмата;
 Активно включване на учениците в живота на училището чрез
участието им в дейностите за отбелязване на 90 годишния
юбилей;
 Организиране и провеждане на съвместни юбилейни
инициативи.
ІV. ПАРТНЬОРИ
- Училищно настоятелство към СОУ „ Св. Паисий
Хилендарски”;
- Читалище „ Просвета” – с. Абланица;
- Кметство – с. Абланица;
- Общински съвет и кметство град Хаджидимово;
- БАН – гр. София;
- ЮЗУ „ Неофит Рилски”- гр. Благоевград;
- Ирландско посолство – гр. София;
- Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград;
- Районен съд – гр. Гоце Делчев;
- Фирма „ Би и Би” – с. Абланица;
- Местни фирми и организации.

V. ДЕЙНОСТИ

№

І. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.

Изготвяне на покани за гостите –
президент,МОН, СБУ, РИО, бивши учители
и възпитаници, кметове, директори на
училища от региона, бизнесмени, местното
население.
Да се публикува покана с програмата за
тържеството в регионалната преса и да се
поканят техни представители да отразят
тържеството.
Популяризиране на празника на сайта на
училището.
Изработване на символна стена за историята
на училището и учителите, работили в него.

ОТГОВОРНИЦИ СРОК
Ръководството на
училището

25. 03. 2015 г.

Д. Пецева
Ф. Бялева

01.04. 2015 г.

А. Зейнев

01.04. 2015 г.

ПДУД
Л. Хавальова
В. Газиева
И. Кокударева
Ученически съвет
Ръководството на
училището
Учителите по
информатика
С. Зейнева
И.Кокударева
Ученически съвет

01.04.2015 г.

А. Метуш
К. Гайтанинчева

10.04. 2015 г.

Засаждане на 90 дръвчета в чест на 90
годишния юбилей.
10. Спортни празници в чест на юбилея:

А. Имамов
Н. Панева

30.03.2015 г.

-Състезание „ Бързи, смели, сръчни” с
ученици от начален етап на обучение;
-Туристически поход с ученици от
прогимназиален етап;
-Провеждане на Велопоход

Д. Узунов
А. Имам
А. Имамов

22.04.2015 г.

Н. Панева

22.04. 2015 г.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Да се поръчат за изработка юбилейни
сувенири за гости.
Да се изготви за всички гости рекламен
албум на училището с текст и текстов
материал.
Да се издаде юбилеен училищен вестник
„ Свят”, който да отрази всички
мероприятия през учебната година.
Изготвяне и представяне на презентация по
повод годишнината.

9.

30.03. 2015 г.
01.04. 2015 г.
16.04. 2015 г.

18.04. 2015 г.

1.

2.

3.

ІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ В
ПРАЗНИЧНИЯ ДЕН
Украса на училището и площада

ПДАСД
Х. Имамов
Д. Узунов
Ю. Конедарева
В. Газиева
М. Топова
А. Имамова
Н. Бекташева
Ю. Конедарева
И. Чаушева
Н. Панева

23.04.2015 г.

- изложба на ръчно изработени
ученически произведения – сувенири,
пана, колажи, картички, рисунки,
мартеници, хербарии, конструктори,
моделирани предмети.

Г. Гърбева
В. Газиева
А. Имам
Г. Гегова
Е. Моллова
С. Гърбева

20.04.2015 г.

- кулинарна изложба в учителската стая,
дирекцията и в двете сгради на третия етаж.

Ф. Бялева
Е. Моллова
А. Метуш
С. Хавальова
Кл. ръководители

20.04.2015 г.

Посрещане на гостите на входа на
училището чрез поднасяне на подаръци и
изготвяне на снимков материал с цел
изготвяне на табла..

И. Кокударева
Ученически съвет
Н. Панева
С. Мъсърлиева
Д. Узунов
А. Зейнев
Директора на
училището
ПДУД
Директора на
училището

24.04.2015 г.

Подреждане на:
- етнографска изложба във фоайето на
втория етаж на централната сграда /
гоблени, народни носии, ръкоделия, плетива
и шивашки изделия, старинни предмети от
бита/

4.

Изложба на открито с фотоколажи за
историята на училището.

5.

Празнична програма:
- доклад / слово / за развитието на
образователното дело в с. Абланица;
- презентация за училището през
годините;
- литературно-музикална програма.

6.

Празнично веселие.

7.

Организиране на празнична вечеря за
учителския колектив.

20.04.2015 г.

10.04.2015 г.
24.04.2015 г.

А. Метуш
ПДУД
А. Терзиев
А. Терзиев
Ръководството на
училището
ПДАСД

24.04.2015 г.
24.04.2015 г

