
 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР" - СИЛИСТРА 

 

ПЛАН  

за дейността на УУС при Спортно училище  „Дръстър“ – Силистра 

учебна 2016/2017 год. 

 

Месец октомври 

1. Провеждане на изборно събрание на УС 

2. Запознаване със Статута на УС 

3. Избор на Ръководство на УС 

4. Приемане План за дейността на УС през учебната 2016/2017 година. 

5. Оформяне на  информационно табло на УС. 

6. Отбелязване на 26.10. – Световен ден езиците 

 

Месец ноември 

1. Честване на 1-ви ноември – Ден ня народните будители 

2. Изработване на постер на тема: „Толерантни към различията” във 

връзка с отбелязване Деня на толерантността – 16.11.2016 г. 

3. Организиране на дейности за превръщане на училището в желана 

територия: 

- есенни дни за почистване на класните стаи    

Месец декември 

1. Изготвяне на информационен кът във връзка с Деня за борба срещу 

СПИН – 01.12.2016 г 

2. Изработване на Коледна и Новогодишна украса за класните стаи и 

фоайетата в училище 

3. Подготовка и провеждане на Коледен базар с благотворителна цел 



4. Организиране на общоучилищна Коледна дискотека   

    

Месец февруари 

1. Отбелязване Деня на влюбените – 14.02. Подготовка за провеждане 

на конкурс „Мис и Мистър Св. Валентин“ или на забавни игри и 

дискотека. ??? 

2. Изготвяне на  кът за Васил Левски. 

3. Поднасяне цветя пред паметника на Васил Левски във връзка с 

годишнината от обесването му 

4. Изработване на мартеници и подреждане на изложба с най-

красивите творби 

 

Месец март 

1. Тържествено отбелязване на 3-ти март – Националния празник на 

Българя 

2. Участие в общоградските мероприятия във връзка с 3 –ти март 

3. Поздрав по случай 8 – ми март – Международния ден на жената 

4. Изготвяне на постер по повод 22-ри март – Първа пролет 

5. Участие в общоучилищно тържество по случай Патронния празник на 

училището               

Месец април 

1. Организиране на дейности за превръщане на училището в желана 

територия: пролетни дни за почистване на класните стаи 

2. Изготвяне на кът: ”Великденски празници, традиции и обичаи“ 

3. Изработване постер по повод  Международния ден на Земята 

4. Организация и подготовка Деня на ученическото самоуправление 

 

Месец май 



1. Изготвяне на информационно табло по случай 9-ти май – Деня на 

Европа 

2. Провеждане Ден на ученическото самоуправление – 9-ти май 

3. 17-ти май – Ден на спорта. Изготвяне на рекламни материали на 

спортна тематика и разпространението им сред градската 

общественост 

4. Тържествено отбелязване на 24-ти май - Деня на славянската 

писменост, просвета и култура  

5. Участие в общоградските тържества по случай 24-ти май -  Деня на 

славянската писменост, просвета и култура                    

 

Месец юни 

1. Изготвяне на информационен кът за 2-ри юни - Ден на Ботев и на 

загиналите за свободата и независимостта на България 

2.  Участие в общоградските тържества във връзка с Деня на Ботев и 

загиналите за освобождението на България 

3. Отчетно събрание на УС 

        

 

 


