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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

  П   Л   А   Н 
 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. 

 

І.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ 

 

1.Класните ръководители от І до ХІІ клас да уведомят учениците за тържественото 

откриване на учебната година и ги осигурят за първия учебен ден. 

Срок: 12.09.22 г. 

Отг.кл.ръководители 

2.Учениците да се явят в двора на СУ “Христо Ботев” в 8,30 часа на 15.09.22 г. за 

тържествено откриване на учебната година 

отг. кл.ръководители 

3.Тържественото откриване на учебната година ще стане на 15.09.22г.от 09,00 часа 

4.Учебните занятия започват с часа на класа.Задължителни въпроси за разглеждане: 

 Раздаване на безплатните учебници на първи  – осми клас. 

 Запознаване на учениците с Правилника за дейността на училището, Училищен 

план за обучение при бедствия,аварии,катастрофи и пожари, Безопасност на 

движението по пътищата ( устна инструкция ) –  срещу подпис 

 Инструктаж на учениците по Безопасни условия на труд с подписи в 

инструктажните книги за кабинетите. 

В ел.дневник на класа за дата 15.09.2021 г. за първи час да се впише: 

 „ЧАС НА КЛАСА - МЕРОПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО ПЛАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА 

УЧЕБНАТА ГОДИНА”, а в часовете от ІІ до последен се вписват по седмично 

разписание. Класните ръководители в първия час на класа да запознаят учениците с: 

 - учебни планове, 

 -начин на завършване на клас и степен на образование,  

 -ПДУ, 

 -Наредбите  за системата на оценяване,  

 -план за евакуация, 

 - БДП, 

 -нови изменения в нормативните документи в системата на образованието 

- Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на 

работния процес в условията на пандемия от COVID-19 

            - Запознаването на учениците да се удостовери с подпис. 

 

Срок:15.09.22 г. 

Отг. кл. ръководители 

5. В първия учебен ден класните ръководители да предадат сведения относно:  

 

 Точен списък на учениците – трите имена и дата на раждане   

 Списък на пътуващите ученици по направления  

 Списък на отсъстващите за деня ученици и причини.  

                                             Срок : 15.09.2022 г. 
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6.Учителят на първи клас да проведе втората родителска среща 

Срок: до 21.09.2022г. 

Отг.кл.ръководител 

7.След тържественото откриване на учебната година учениците от ХІІ клас въвеждат 

първокласниците в класната стая. 

Отг. Кл.ръководители на І и ХІІ клас 

8.Да се уведомят пътуващите ученици за разписанието на автобусите за първия учебен 

ден и след това.  

Срок:12.09.2022 г. 

          15.09.2022 г. 

Отг.директор 

9.Да се извърши инструктаж на пътуващите лица срещу подпис в инструктажната книга 

            Срок: 15.09.2022 г. 

            Отг., А. Кочкова, М. Николова и   

            О. Георгиева 

 

ІІ.ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 

 

1.Поставяне на венци с цветя над входа на училището и пред бюста на Христо Ботев 

срок:15.09.2022 г.,08,00ч. 

Отг.В. Хотов 

2.Поставяне на лозунг-транспарант „ДОБРЕ ДОШЛИ СКЪПИ УЧЕНИЦИ” пред 

източния вход на училището, а над бюста на Христо Ботев – “ДА Е СПОРНА И 

ЧЕСТИТА”. 

Срок:15.09.2022 г.,08,00ч. 

            Отг.Ан.Георгиева, В. Хотов 

3.Поставяне на трикольора на пилона на училището и малките знамена  пред източния 

вход на училището. 

срок:15.09.2022 г.,08,00 ч. 

Отг. Ан.Георгиева, В. Хотов 

4.Озвучаване на тържеството и покани за гостите 

отг.Директор, заместник- директор 

 

5.Класните стаи да се аранжират за първия учебен ден по подходящ начин 

срок: 13.09.2022 г. 

отг.класни ръководители 

 

ІІІ.ХОД НА ТЪРЖЕСТВОТО 

 

1. За тържественото откриване на учебната година учениците да се построят П-образно, 

както следва: 

 Източна част  -  ГОС 

 Южна част  -   първокласниците в две редици,зад тях ПЕООС 

 Западна част  -  НЕООС 

2. Фанфари марш за внасяне на знамето (училищното, трикольора е окачен 

предварително);    Командва  М. Господинова ;  

 

 

КОМАНДВАЩ:  КЛАСОВЕ,МИРНО!ЗА СРЕЩА НА ЗНАМЕТО - РАВНЕНИЕ 

НА СРЕДАТА 

 

3.Химн на Република България и вдигане на знамето от двама ученика 

                                                               Отг. М Караджова, Г. Георгиев,  /М.Господинова/ 
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КОМАНДВАЩ: СВОБОДНО! 

 

4. Цветя за гостите на тържеството 

Отг.кл. ръководител на ІІІ а,б клас-  

 М. Асенова, Н. Бошнакова 

                                                                                                 

5. Стихове. Изработване на сценарий. 

                                           Отг. Т. Иванова, В. Драгова , А. Лалова,   

6.Приветствия от: 

      -   Директора на СУ”Христо Ботев” 

      -   Кмета на Община Никопол 

      -   Отец Валентин 

 

7. Изпращане на училищното знаме 

 Отг. /М.Господинова/ 

 

КОМАНДВАЩ: КЛАСОВЕ ,МИРНО. ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗНАМЕТО-           

РАВНЕНИЕ НА СРЕДАТА! 

КОМАНДВАЩ: (след изнасяне на знамето) СВОБОДНО. МОЛЯ,УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ ХІІ КЛАС ДА ВЪВЕДАТ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В КЛАСНИТЕ СТАИ. 

 

8. Изливане на менче с вода от ученичка в национална носия пред първокласниците при 

тръгване към класните стаи ( пред западен вход) 

       Отг. А. Лалова 

                Кл.ръководител на ІVа клас 

9.Училищен звънец – ученик от ІV а клас 

        Отг. А. Лалова 

10. Въвеждане на първокласниците от учениците от ХІІ клас в класните стаи през 

западен вход 

         Отг.кл.ръководители на І и ХІІ кл. 

 

11. Закриване на тържеството с марш. Влизане на учениците в училище в следния ред: 

ІІ – ХІ клас през източен вход. 

        Отг.кл.ръководители 

 

 

 

КОМАНДВАЩ:  Миглена Господинова 

 

 

ОТГОВОРНИЦИ : Т. Иванова, А. Лалова,  В. Драгова, М. Господинова, М. 

Караджова, Г. Георгиев, М. Асенова, Н. Бошнакова 
 


