ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………Х………………..
ДАРИНА ДИМИТРОВА
(директор)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I а, б, в, г, д клас КЛАС ПО ДНИ
за периода 01.06.2021 г. – 07.06.2021 г.

дата

Дейност

Място на
провеждане

01.06.2021

Посещение на интерактивно представление
„Аз съм българче“

02.06.2021

Поднасяне на цветя на Алеята на
възрожденците

Куклен
театър Варна
Морска
градина

03.06.2021

Рисунка на асфалт

04.06.2021

Посещение на Аквариум

07.06.2021

Спортни игри на открито

Време на
провеждане
/ от-до ч./
12:15 – 14:15
08:30 – 11:30

Морска
градина
Аквариум

09:00 – 11:30

Морска
градина

09:00 – 11:30

Приет с решение на ПС №13 от 20.05.2021 г.

09:00 – 11:30

ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………………………..
ДАРИНА ДИМИТРОВА
(директор)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II а клас ПО ДНИ
за периода 01.06.2021 г. – 07.06.2021 г.

дата

Дейност

Място на
провеждане

01.06.2021г.

Запознаване с бита, традициите и обичаите на
българите

Етнографски
музей

02.06.2021г.

Посещение на интерактивен спектакъл „Аз
съм българче“

Куклен
театър

03.06.2021г.

Посещение на детския отдел на библиотеката

04.06.2021г.

07.06.2021г.

1.Регионална
библиотека
„Пенчо
Славейков“
2.Морска
градина
Запознаване с важни моменти от стопанското
1.Музей на
Възражданеразвитие на града
то
2.Сградата на
Първото
българско
училище
1.Посещение на Звездната зала и запознаване на
Морска
практическо ниво с понятията ден и нощ, звезди,
градина
планети и Слънчева система.
Астрономиче
2. Игри на открито в Морската градина.
ска
обсерватория

Приет с решение на ПС №13 от 20.05.2021 г.

Време на
провеждане
/ от-до ч./
9,20 -11,40ч.
9,30 -11,30ч.
12,30 14,30ч.

9,20 – 12,00ч.

11,30 -13,30ч

ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………………………..
ДАРИНА ДИМИТРОВА
(директор)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II б клас ПО ДНИ
за периода 01.06.2021 г. – 07.06.2021 г.
дата

Дейност

Място на
провеждане

Време на
провеждане
/ от-до ч./
10,00 - 12,30ч.

01.06.2021

Запознаване с бита, традициите и обичаите на Етнографски
българите.
музей

02.06.2021

Посещение на интерактивен спектакъл „Аз
съм българче“

Куклен театър

10, 30 – 12,30ч.

03.06.2021

Запознаване с важни моменти от стопанското
развитие на града, създаването на общината,
училището, читалището и църковнонационалното движение. Практическо занятие в
стаята на взаимното училище с използване на
атрибути, свързани с обучението през
Възраждането.

1.Музей на
Възраждането

9,00 – 11, 30ч.

04.06.2021

1.Посещение и запознаване с детския отдел на
библиотеката - място, в което учениците
могат да намерят търсената от тях литература,
съобразена с учебните програми и интересите
им.
2.Посещение на Алеята на възрожденците и
възпитаване на преклонение пред героизма на
борците за свобода и народните будители.

07.06.2021

2.Сградата на
Първото
българско
училище на ул.
„27 юли” №9
1.Регионална
библиотека
"Пенчо
Славейков" Детски и
средношколски
комплекс

2.Морска градина
- Алея на
възрожденците
1.Посещение на Звездната зала и запознаване Морска градина
на практическо ниво с понятията ден и нощ, Астрономическа
звезди, планети и Слънчева система.
обсерватория и
2. Игри на открито в Морската градина.
планетариум
„Николай
Коперник“

Приет с решение на ПС №13 от 20.05.2021 г.

I група
9,30 – 11, 30ч.
II група
12,00 – 14,00ч.

11,00 – 13,00ч.

ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………………………..
ДАРИНА ДИМИТРОВА
(директор)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II в клас ПО ДНИ
за периода 01.06.2021 г. – 07.06.2021 г.

дата

Дейност

Място на
провеждане

01.06.2021

Посешение на Етографския музей

Етнографски
музей

Време на
провеждане
/ от-до ч./
10.00ч –
12.30ч

02.06.2021

Посещение на интерактивен спектакъл „Аз
съм българче“

Куклен театър

10 ч – 12,30ч

03.06.2021

Посещение на регионална библиотека
"ПенчоСлавейков" - Детски и средношколски
комплекс.
Посещение на Алеята на възрожденците.

.Регионална
библиотека
"Пенчо
Славейков" Детски и
средношколск
и комплекс.

9, 30ч –
12,30ч

Морска
градина.

04.06.2021

Посещение на Природонаучния музей ,
разходка в Морската градина , игри на открито.

07.06.2021

Посещение на Астрономическа обсерватория и
планетариум ,,Николай Коперник“. Игри на
открито в Морската градина.

Природонау- 9,30ч – 12ч.
чен музей.
Морска
градина
Астронмомиче 9,30ч - 12ч
скаобсерватория и планетариум.Морска
градина.

Приет с решение на ПС №13 от 20.05.2021 г.

ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………………………..
ДАРИНА ДИМИТРОВА
(директор)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II г клас ПО ДНИ
за периода 01.06.2021 г. – 07.06.2021 г.
дата

Дейност

Място на
провеждане

01.06.2021

Запознаване с бита, традициите и обичаите на Етнографски
българите.
музей

02.06.2021

Посещение на интерактивен спектакъл „Аз
съм българче“

Куклен театър

03.06.2021

1. Посещение и запознаване с детския отдел на
библиотеката - място, в което учениците
могат да намерят търсената от тях литература,
съобразена с учебните програми и интересите
им.

1.Регионална
библиотека
"Пенчо
Славейков" Детски и
средношколски
комплекс

2. Запознаване с делото на българските
възрожденци
Посещение на експозиция в Природонаучен
музей.
1.Посещение на Звездната зала и запознаване
на практическо ниво с понятията ден и нощ,
звезди, планети и Слънчева система.
2. Игри на открито в Морската градина.

2.Алея на
възрожденците
Природонаучен
музей
Морска градина
Астрономическа
обсерватория и
планетариум
„Николай
Коперник“

04.06.2021
07.06.2021

Приет с решение на ПС №13 от 20.05.2021 г.

Време на
провеждане
/ от-до ч./
12,00 - 14,30ч.
11,00 – 14,30ч.
10.30 – 13.30ч.

10.00 – 12.00ч.
10,00 – 12,00ч.

ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………………………..
ДАРИНА ДИМИТРОВА
(директор)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III а КЛАС ПО ДНИ
за периода 01.06.2021 г. – 07.06.2021 г.
дата

Дейност

Място на
провеждане

01.06.2021

Посещение и запознаване с детския отдел на
библиотеката - място, в което учениците
могат да намерят търсената от тях литература,
съобразена с учебните програми и интересите
им.

Регионална
библиотека
„ Пенчо
Славейков“

02.06.2021
03.06.2021

04.06.2021
07.06.2021

ОУ „Св. св.
Кирил и
Раздаване на удостоверения за завършен клас.
Методий“
Посещение на Природонаучен музей-Варна
Природонаучен
музей
Запознаване с важни моменти от стопанското
1.Музей на
развитие на града, създаването на общината,
Възраждането
училището, читалището и църковно2.Сградата на
националното движение. Практическо занятие Първото
в стаята на взаимното училище с използване
българско
на атрибути, свързани с обучението през
училище на ул.
Възраждането.
„27 юли” №9
Запознаване с бита, традициите и обичаите на
Етнографски
българите.
музей
Занимания на открито- рисунка на асфалт,
Морска градина
спортни дейности

Приет с решение на ПС №13 от 20.05.2021 г.

Време на
провеждан
е
/ от-до ч./
11:30ч. –
13:30ч.

13:30ч. –
14:30ч.
13:00ч. –
15:00ч.
11:00ч. –
13:30ч.

10:00ч. –
12:30ч.
10:30ч. –
12:30ч.

ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………………………..
ДАРИНА ДИМИТРОВА
(директор)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III б КЛАС ПО ДНИ
за периода 01.06.2021 г. – 07.06.2021 г.
дата

Дейност

Място на
провеждане

01.06.2021

1. Посещение на Зоологическа градина и
Природонаучен музей
2. Раздаване на Удостоверения за завършен
клас

Морска градина
ОУ“ Св. св.
Кирил и
Методий“

02.06.2021

1. Посещение на музей

03.06.2021

1. Посещение на музей

Регионална
библиотека
„Пенчо
Славейков“Детски и
средношколски
комплекс
Музей
на
Възраждането
Етнографски
музей- Варна

04.06.2021

07.06.2021

1. Посещение на музей

1. Занимания на открито- рисунка на
асфалт, спортни дейности

Приет с решение на ПС №13 от 20.05.2021 г.

Морска градина

Време на
провеждане
/ от-до ч./
10:30-13:30 ч.
13:30-14:00 ч.
09:30-11:00 ч.

10:30-12:30 ч.
11:00-13:00 ч.

10:30-12:30 ч.

ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………………………..
ДАРИНА ДИМИТРОВА
(директор)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III в КЛАС ПО ДНИ
за периода 01.06.2021 г. – 07.06.2021 г.
дата

Дейност

Място на
провеждане

01.06.2021

Посещение и запознаване с детския отдел на
библиотеката - място, в което учениците
могат да намерят търсената от тях литература,
съобразена с учебните програми и интересите
им.

Регионална
библиотека
„ Пенчо
Славейков“

ОУ „Св. св.
Кирил и
Методий“
Посещение на Природонаучен музей-Варна
Природонаучен
музей
Запознаване с важни моменти от стопанското
1.Музей на
развитие на града, създаването на общината,
Възраждането
училището, читалището и църковно2.Сградата на
националното движение. Практическо занятие Първото
в стаята на взаимното училище с използване
българско
на атрибути, свързани с обучението през
училище на ул.
Възраждането.
„27 юли” №9
Запознаване с бита, традициите и обичаите на
Етнографски
българите.
музей
Занимания на открито- рисунка на асфалт,
Морска градина
спортни дейности
Раздаване на удостоверения за завършен клас.

02.06.2021
03.06.2021

04.06.2021
07.06.2021

Приет с решение на ПС №13 от 20.05.2021 г.

Време на
провеждан
е
/ от-до ч./
14:00ч. –
15:30ч.

13:00ч. –
14:00ч.
12:00ч. –
15:00ч.
11:00ч. –
13:30ч.

10:00ч. –
12:30ч.
10:30ч. –
12:30ч.

ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………………………..
ДАРИНА ДИМИТРОВА
(директор)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III г КЛАС ПО ДНИ
за периода 01.06.2021 г. – 07.06.2021 г.

дата

01.06.2021

Дейност

- Посещение на зоологическа градина и
природонаучен музей;
- Раздаване на удостоверения за завършен
клас.

02.06.2021

-Посещение на културна институция

03.06.2021

Посещение на музей

04.06.2021

-Посещение на музей

07.06.2021

-Занимания на открито- рисунка на асфалт,
спортни дейности

Място на
провеждане
Морска
градина

Време на
провеждан
е
/ от-до ч./
10:30ч. –
13:30ч.

ОУ „Св. св.
Кирил и
Методий“
Регионална
библиотека
„ Пенчо
Славейков“
Музей на
Възраждането

13:30ч. –
14:00ч.

Етнографски
музей
Морска
градина

11:00ч. –
13:00ч.
10.30ч.12.30ч.

Приет с решение на ПС №13 от 20.05.2021 г.

9:00ч. –
10:30ч.
10.30ч.12.30ч.

ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
ЗАЯВЛЕНИЕ
и декларация за информирано съгласие
от ……………………………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия на родителя/настойника)
адрес: ……………………………………………………… телефон: …………….…………
ученик: …………………………………………………………………………….……………
(име, презиме, фамилия на ученика)
Заявявам желание синът ми/дъщеря ми да бъде включен/включена в допълнителните
извънкласни дейности след приключване на учебното време за учебната 2020/2021 година
за следните дни съгласно утвърдения график:
дата

Дейност/предметна област

Декларирам, че ще осигуря присъствието на детето си в посочените от мен дни. При
възникнали непредвидени обстоятелства възпрепятстващи присъствието на детето ми, се
задължавам да уведомя класния ръководител.
Във връзка с участие в извънкласни дейности съм / не съм съгласен/ съгласна Основно училище „Свети свети
Кирил и Методий“- Варна да обработва и съхранява личните ми данни и данните на детето ми, както и при необходимост
да бъде осъществено видео- и/или фотозаснемане, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Подпис на родителя: …………………….

Дата: ……………………………….

