
 
 

ТЪРЖЕСТВА 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ГОДИНИ 

 

Петнадесети септември по 

традиция е денят, в който се дава 

началото на всяка учебна година. 

„Денят, в който децата на България 

тръгват на училище, е  вълнуващ 

празник за всички. Близо цяло 

столетие  СУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ - Рудозем отваря врати за 

своите ученици, разкрива необятния 

свят на познанието,  чертае пътища 

към себе си, към другите и света. Още 

от миналото този ден събира в себе си 

палитра от позитивни очаквания, 

приятни емоции, надежди и 

увереност, че учители и ученици ще 

бъдат по-успешни и по-резултатни в 

работата и постиженията си. 

На този ден традицията 

повелява да се издигне националния 

флаг, да се изслуша химна и да се 

посрещне училищното знаме, след 

това се продължава с празнична 

програма. В кулминацията на 

тържествата директорът и видни 

общественици отправят приветствия 

към ученици, учители и родители.   

Най-вълнуващ е празникът за 

първокласниците. Първият учебен 

ден – чакан с огромно нетърпение 

както от ученици, така и от родители. 

С прекрачването на прага на класната 

стая децата се пренасят в съвсем 

различен свят. Богат на знания, 

усмивки и нови приятелства. 
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22 СЕПТЕМВРИ 

Денят на независимостта е  един забравен нов- стар празник. След Първата 

световна война празникът е честван едновременно с възшествието на цар Борис 

III по стар стил – 22 септември / нов стил 5 октомври /. След 1944 г. празникът е 

забранен. Възстановен е през 1998 г. Днес, този ден, се отбелязва в часа на класа 

с презентации, беседи и „кътчета“ създавани от учители и ученици.  

 

1-ви  НОЕМВРИ 

В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, 

борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните 

ценности на нацията и нейния морал. Учители и ученици провеждат съвместни 

мероприятия с училищната библиотека, създават „кътчета“, които са неизменна 

част от интериора на училището през цялата година. По случай празника гости в 

училището са били и известни български поети.  СУ "Св.св.Кирил и Методий" - 

Рудозем се включва и в кампанията " Купи една книга. Дари я на своето 

училище".  

2015 – 2016г. 

   

 

2018-2019г. 

 

 

 

2020 – 2021г. „Кътчета“, които са неизменна част от интериора на училището 



 
 

                   

 

 

НОВОГОДИШНИ И КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА 

 

Коледа е време на подаръците. 

Времето, когато даряваш обич и 

получаваш обич! Всичко това е част 

от нашата Коледа, част от училищния 

живот и част от празника, който 

посрещаме всяка година.  

Изложба от рисунки, картички 

и сурвачки ни зареждат с коледен 

дух, сърцата се изпълват с топлина, 

засилва се желанието за 

благотворителност и доброта.  

 

 

 

   

 

 

 



 
 

Наред с тържествата, които са 

традиционни особено за по малките 

ученици, ръка за ръка върви и 

благотворителността. В традициите 

са залегнали конкурсите за най-

автентична сурвачка, новогодишна 

картичка с оригинално послание и 

най-интересно украсена класна стая. 

Шофьорът на ученически автобус- 

Бисер Овчарски, близо цяло 

десетилетие раздава подаръци на 

децата, обличайки костюма на 

Добрия старец по своя инициатива.  

 

 

 

   

  

  

  

  

 

  

   



 
 

19 ФЕВРУАРИ 

 

През изминалите години в 

среден и горен курс първите часове в 

СОУ "Св.св. Кирил и Методий“ - 

Рудозем започват с четене на 

творбата от Христо Ботев -  

„Обесването на Васил Левски“.  

Учениците от ІV клас 

подготвят кратка програма, с която 

да отбележат  годишнина от гибелта 

на Апостола. Пред малките ученици 

се представя презентация, от която  

те научават интересни факти за 

живота и дейността на Васил Левски, 

рецитират стихове и цитират негови 

мисли. Всичко завършва 

емоционално с възрожденска песен. 

Сега празника се отбелязва 

като в деня на обесването на 

Апостола 19-ти февруари или в 

последния учебен ден от седмицата  в 

СУ "Св.св.Кирил и Методий“ - 

Рудозем точно в 12.00часа  звучи 

одата „Левски“ на Иван Вазов.  

  

   

 

    

 

 

   

 

 



 
 

9 МАЙ 

 

 

България празнува Деня на 

Европа от приемането си като 

пълноправен член на Европейския 

съюз на 1.01.2007г.  

Този празник започва да се 

отбелязва в СОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” –  Рудозем с презентации и 

украси. Учениците подготвят 

презентация за всяка една страна 

членка на Европейския съюз. След 

2011год. по предложение на 

учениците се въвежда традиция за 

ученическо самоуправление. 

Ръководството на училището дава 

възможност на своите възпитаници 

да преминат зад бариерата и да 

заемат ръководни, административни 

и педагогически длъжности в 

училището. 

 

 

 

 

 



 
 

11 МАЙ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 

Поглед към миналото на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ -Рудозем и 

неговите „патрони“. Училището е създадено през 1922г. като първоначално се е 

помещавало във военна сграда. През 1936г. училището получава името „Васил 

Априлов“, като през учебната 1944-45г. е преименувано на „Кирил Маджаров“. 

През 1963-1964г. училището се превръща в гимназия. За 40 години училището 

се превръща в Средно политехническо училище с ученически пансион и 

занимални в началния и средения курс на обучение. 1966-1967г. поради големия 

брой ученици от СПУ „Кирил Маджаров“ се обособява самостоятелно началната 

образователна степен със самостоятелно ръководство - НУ „Васил Априлов“. 

През 1969г. СПУ „Кирил Маджаров“ получава настоящата сграда. През 1972г. 

училището чества своя 50 – годишен юбилей, като по този случай Народно 

начално училище „Васил Априлов“ е наградено от Държавния съвет на НРБ с 

орден „Кирил и Методий“ III степен с указ № 1055 от 19.05.1972г. В периода 

1984-1991г. училището съществува като ЕСПУ „Кирил Маджаров“     

                               

                 



 
 

През 1994г. с Решение № 62 от 27.01.1994г. на Общинския съвет, СОУ 

„Кирил Маджаров“ се преименува в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Решението 

влиза в сила на 15.09.1994г. През 2012г. училището отбеляза своя 90 – годишен 

юбилей. Всичките патронни празници и юбилей са съпътствани от редица срещи, 

благотворителни акции, прояви и  впечатляващи тържества. 

      

         



 
 

15 МАЙ ИЗПРАЩАНЕ НА АБИТУРИЕНТИТЕ 

Това е един от най-

запомнящите се празници от 

училищния живот. По традиция 

неговото начало се дава в 12 часа на 

обяд. Празникът на абитуриентите 

още от миналото е изпълнен с много 

вълнение и емоции, споделени от 

учители и ученици, както и от видни 

общественици. Това е денят, в който 

завършващите ученици се прощават 

с училищното знаме, в лицето на свой 

представител отправят 

благодарствени слова към класните 

си ръководители и учителите, които 

са им преподавали. Също така 

директорът на училището и кметът 

на града отправят към зрелостниците 

приветствия. През всичките години  

програмата е  богата и разнообразна 

на песни и танци. 

 

  

  

  



 
 

     През последните години се 

очертават още две нови традиции в 

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – 

Рудозем, първата е абитуриентите да 

засаждат дръвче, за спомен в двора на 

училището, а втората е свързана с 

дрескодът, облечени с бели тениски, 

щамповани с надпис „Випуск“  и 

годината на завършване. 

     

  

 

 

 

  

   

 



 
 

ЗАКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Както в миналото, така и в 

настоящето се закрива тържествено 

учебната година. През всичките 

години в този ден от сутринта дворът 

на училището е изпълнен с усмивки и 

лятно настроение. По традиция 

директорите минали през училището 

правят равносметка за изминалата 

година в кратко слово.  

  

 

     

 

 

 

 



 
 

Връчват се дипломи на 

завършващите осми клас, а през 

последните няколко години се 

връчват дипломите на завършилите 

седми клас. Директорите 

награждават  отличниците с грамоти 

и по-стара традиция им се подаряват 

и книги.  

В този така чакан ден, заредени 

с много настроение, учениците си 

пожелават весела ваканция и 

незабравими преживявания. 

   

 

 

     

 

      

    


