
ПЛАН -ГРАФИК  

на дейностите на ученическия съвет към ПТГ „Цар Симеон Велики” - Търговище 

за учебната 2018/2019 година 

МЕСЕЦ СЪБИТИЯ/ДЕЙНОСТИ Срок за изпълнение Отговорници 

Октомври 

Избор на председател и заместник-председател на 
ученическия съвет на училището /УСУ/ 

8.09.2018г. УСУ 

Актуализиране на Правилника за организацията и дейността 
на УСУ и изготвяне план-график за дейностите на УСУ за 
уч.2018/2019г. 

22.10.2018г. 
Председател и зам-
председател на УСУ 

Ноември 

Ден на народните будители - 01.11.2019г. 31.10.2018г. 10а клас 

Ден на толерантността 16.11. 2018г. 8б клас 

Световен ден за борба с насилието над деца 19.11.2018г. 8а клас 

Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП  20.11.2018г. 11б клас 

Декември 

Световен ден за борба срещу СПИН - 01.12. 2018г. 03.12. 2018г. УСУ 

Инициатива „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ 03-21.12.2018г. 9а клас 

Световен ден за човешки права 10.12. 2018г. 12б клас 

Януари 
Йорданов ден – традиции и ритуали 06.01.2019г. 9в клас 

Освобождение на Търговище от турско робство- полагане на 
цветя в памет на загиналите пред „Морената“ 

29.01.2019г. УСУ 



Февруари 

Международен ден за Безопасен интернет 07.02.2019г. 12а клас 

Годишнина от смъртта на Васил Левски – плакат, полагане на 
цветя и минута мълчание пред барелефа на националния 
герой 

19.02. 2019г. 11в клас 

„Пази ме!” - Международен ден в подкрепа на жертвите на 
престъпления 

22.02.2019г. 12в клас 

Март 
Национален празник на България 03.03.2019г. 11a клас, 10а клас 

Семинар - дискусия на тема „Училището през погледа на 
учениците. Как изглежда добрият учител.“ 

11.03.2019г. УСУ 

Април 
 Ден на Земята 22.04.2019г. УСУ, 9б клас 

Моят клас - професиите 25.04.2019г. 10б клас 

Май 

Ден на ученическото самоуправление  09.05.2019г. УСУ, УС 

Патронен празник на ПТГ 11.05.2019г. УСУ, УС 

Изпращане на Випуск 2019 15.05.2019г. УСУ, УС 

Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост 

24.05.2019г. УСУ, УС 

Световен ден без тютюнев дим 31.05.2019г. УСУ, УС 

Юни 

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта 
на България 

02.06.2019г. УСУ, УС 

Преглед на визитните картички на класовете и оценяване по 
критериите на Раздел 1 от конкурса „Клас на годината“ 

10.06.2019г. УСУ 

Край на учебната година – анализ за извършените дейности 28.06.2019г. УСУ, УС 

 


