ИНИЦИАТИВИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ В ГРАД ДОБРИЧ, СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА - ГРАД ДОБРИЧ
18-ТИ АПРИЛ - 24-ТИ МАЙ 2022 ГОДИНА

Посвещава се на 150-тата годишнина от създаването на класното училище в Добрич през
1872 год. и на всички с принос за утвърждаването и развитието на Средно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ в гр. Добрич!
„Начело на новосъздадените български класни училища застават наши младежи, завършили образованието си в Русия… По руски образец е открито и
класното училище в Хаджи-оглу Пазарджик (Добрич) през 1872 г. от Йосиф Стоенчев Хаджи Иванов, внук на големия възрожденец и безспорен старейшина на града - Хаджи Иван Хаджи Вълков… Отлично подготвен педагог: владеел перфектно френски, руски, гръцки и турски езици, ползвал се с арабски, персийски и старогръцки, запознат с модерните европейски методи на обучение, притежаващ завидни за времето познания по философия, български език и обща история, Йосиф Стоенчев изградил добри основи на класното ни училище…“ Любен Бешков, „Един век класно училище в Добрич“, 1972 г.
Инициатива

Предоставяне на юбилейна папка и вестник на всички служители,
на председателите на Училищното настоятелство и на Обществения
съвет, на директорите на детските градини и на училищата в града,
както и на официални лица, партньори и приятели
Изготвяне и монтаж на юбилеен билборд, организационно и финансово осигурен от Община - гр. Добрич
Подготвяне и експониране на 7 двустранни пана за историята на
училището и на образователното дело в града ни, организационно
и финансово осигурени от Община - гр. Добрич
Изготвяне и монтиране на училищното табло
Изработване и публикуване в училищния YouTube канал на кратък
филм за историята на училището
Провеждане на уроци по музика от „славея на Добруджа“ Галина
Дурмушлийска
Осъществяване на празничен концерт с подкрепата на Община - гр.
Добрич и с участието на наши ученици от вокална студия „Сарандев“, Георги Христов от „България търси таланти“, възпитаничката
на училището Галина Дурмушлийска и детската формация на ансамбъл „Добруджа“, с активното съдействие на наши възпитаници

Ден, час

Място

Участват

26.04. - 04.05.2022 г.

В училището и в града

Всички посочени, над 140

До 01.05.2022 г.

В центъра на града

Училищен екип, фирма - изпълнител

До 01.05.2022 г.

В центъра на града

До 10.05.2022 г.

В центъра на града

До 10.05. 2022 г.

YouTube канал

Около 15 колеги и ученици

10.05.2022 г.

В училище

С 97 ученици от III-VII клас

В центъра на града

Над 100, включително наши
настоящи и бивши ученици
- водещи на проявата и
участници; 300 от училищната общност и граждани

10.05.2022 г. от 18,00
ч.

Училищен екип, фирма - изпълнител, Регионален исторически музей
Над 350 ученици, колеги и
родители

Тържествено откриване на възпоминателна плоча за Йосиф Стоенчев и за 150-тата годишнина на училището
Поднасяне на цветя пред паметната плоча на класното училище в
Добрич, създадено от Йосиф Стоенчев

11.05.2022 г. от 9,45
ч.
11.05.2022 г. от 10,00
ч.

Празнично шествие до паметника на светите братя Кирил и
Методий в централната част, начело с градския духов оркестър

11.05.2022 г. от 10,25
ч.

От зала „Добрич“

Училищно тържество с кратка литературно-музикална програма и
награждаване на учениците - годишни първенци

11.05.2022 г. от 11,00
ч.

Паметник на Кирил и
Методий в центъра

Тържествен коктейл

11.05.2022 г. от 12,30
ч.

Ресторант „Албена“

Изпращане на абитуриентски випуск 2022

13.05.2022 г. от 17,45
ч.

В двора на училището

Включване в градското празнично шествие

24.05.2022 г. от 9,45
ч.

Градски център

Осъществяване на „Караул на паметта“
Провеждане на абитуриентски бал на „Випуск 2022“

24.05.2022 г. от 10,30
до 13,00 ч.
24.05.2022 г. от
20,00ч.

На южната фасада на
училище
Храм „Св. Троица“

До паметника на Кирил и Методий
Ресторант „Чифлика“

50 официални лица, учители и ученици II, III и IX кл.
Около 20 учители и гимназисти
Представителен блок от
близо 300 ученици, служители, желаещи родители
Около 350 ученици от III XI клас, служители, както и
желаещи ученици от I и II
клас, родители и граждани
120 служители и гости
31 зрелостници, около 100
ученици III - XI клас; учители, родители и близки
400 ученици от I - XI клас,
абитуриенти, родители, колеги и служители
До 30 ученици от VIII - X
клас и учители; граждани
31 зрелостници и учителите
им; родители и близки

 Инициативите, са включени в програмата, приета на заседание на Педагогическия съвет на училището, проведено на 27.04.2022 год.

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в гр. Добрич -

150 години принос
за духовната съкровищница на Добруджа и България!

