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Учебната 2018/2019 година се откри на 17 септември 2018 г от 9:00 часа в 

двора на училището. За откриване на учебната година основния ремонт на 

сградата на училището, включващ подмяна на дограма и изолация е завършен. 

Средствата в размер на 250 000,00 лв за ремонта са предоставени от 

Министерство на образованието и науката на 20.12.2017 година. Учениците 122 

и училищен колектив 25 човека прекрачват прага на обновената училищна 

сграда.  

План – програма  

за отбелязване на 100 години от създаване на училището 
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Плакат покана за 

тържествения концерт 

 на 11 май 2019 

Покана за гостите 

 

 

Коледен празник под наслов „Поколения празнуват“ 

Празникът се състои на 17.12.2018 г.  в ресторант „Смолена” село Смилян. 

 

 

 

 

 

За стогодишния ни юбилей, 

поколенията ние ще съберем. 

Коледният празник с нас вие споделете 

и на невероятни емоции се насладете. 
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22 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА 

 
Посещение на Министъра на образованието и науката господин Красимир 

Вълчев в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян. На срещата присъстват 

г-н Недялко Славов – областен управител, г-н Николай Мелемов –кмет на 

община Смолян, г-жа Мария Семерджиева – началник на РУО Смолян, г-н 

Момчил Николов - секретар на община Смолян, г-н Чавдар Червенков – кмет 

на село Смилян, г-жа Искра Узунова – дългогодишен директор на училището, 

експерти от РУО Смолян и директори на образователни институции от община 

Смолян. Училищният колектив подарява на специалните си гости книга със 

заглавие „Благодарим Ви“. Съдържанието на книгата показва, какво е 

направено в училище благодарение на възможностите, които предоставя  

министерство на образованието и науката като програми, проекти, 

допълнителното финансиране за допълнителна подкрепа за личностно развитие 

и средствата за работа с ученици от уязвимите групи. 
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Посещение на г-н Цветан Цветанов – Председател на ПГ на ГЕРБ 

 
 

 

 

ОБИЧАМЕ НИЕ ФУТБОЛА, 

ВОЛЕЙБОЛА И СВОБОДНИТЕ ИГРИ, 

НО БЕЗ СПОРТНА ПЛОЩАДКА ТОВА 

НИ МОРИ. МЕЧТАЕМ ЗА 

ТРЕНИРОВКИ ОТ РАННИ ЗОРИ ЗА ДА 

ДОСТИГНЕМ СПОРТНИ ВИСИНИ. 

ГОСПОДИН ЦВЕТАНОВ ОБЕЩА, 

ПРЕД НАШИТЕ ДЕЦА, 

ЧЕ С ВАША ПОМОЩ 

ЩЕ СЕ СБЪДНЕ ТЯХНАТА МЕЧТА. 

 
 

 

След двете срещи с г-н Цветан Цветанов и г-н Красимир Вълчев и внесена 

докладна от г-жа Мария Семерджиева в министерство на образованието и 

науката на 06.12.2018 г. в сметката на училището постъпват 203 334,00 лв за 

изграждане на спортна площадка. 

 

 

Национален седмичник за образование и наука  

„Аз-буки“ - Рубрика „МАРШРУТИ „АЗ-БУКИ“ 

Автор: Николай Кънчев,  

Брой 47, 22-28.XI.2018 г . 

През месец октовмри 2018 г. , в училището 

специални гости са д-р Надя Кантарева-Барух –

директор и Николай Кънчев-зам. директор на „Аз-

буки . На срещата педагогическите специалисти 

споделят, за добрите практики в училище и 

предизвикателствата, пред които са изправени 

ежедневно. Статията „Облик, създаван от малките 

детайли“ е представена на срещата с министъра 

на 22 ноември 2018 година пред всички 

присъстващи в учителската стая. 
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21 декември 2018 година - Благотворително коледно тържество  
под наслов „Растем усмихнати, знаещи и можещи“, 

 съвместно с читалището във връзка с юбилейната 100 годишнина 

 

   

 

Среща на поколенията - с бивши учители 

 

  

 

 

На 27 февруари 2019 г. се проведе „Среща на поколенията“ с бивши 

учители. На срещата присъстват - Малинка Славчева, Дора Василева, Ирина 

Сариева, Дитка Огнянова, Йорданка Хаджидимова, Валентина Въргулева, Галя 

Селинска, Бисер Бекяров и Драгомир Големилов. За провеждане на часа на 

класа, всички класни ръководители канят свои бивши колеги от начален и 

прогимназиален етап. Колегите разказват пред учениците интересни факти за 

училищния живот за периода, през който са работили като учители.  
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Засаждане на 100 дръвчета в чест на 100 годишния юбилей 

10 април 2019 година 

Държавно горско стопанство село Смилян се отзовават и съдействат на 

училищната инициатива 100 години - 100 дръвчета. 30 ученици заедно с 

ръководителите - Севдалина Кехайова, Даниела Хаджиева и Росица Боранска 

посещават разсадника в село Смилян. Посрещнати са от служители на ДГС, 

които заедно с работници от разсадника показват и помагат на учениците да 

засадят малки фиданки. След изпълнение на задачата за засаждане на дръвчета, 

на учениците е изнесена беседа и се провеждат игри с образователна цел. 

Всички ученици сами отправят писмени послания към гората, след което 

получават подаръци и почерпка от любезните домакини.  
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Тържествен съвет на 25 април 2019 година 

  

На 24 април 2019 г . в училището със стогодишна история ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ село Смилян се провежда тържествен педагогически съвет. 

Специални гости на юбилейното мероприятие са г-жа Мария Семерджиева- 

Началник на РУО град Смолян, г-н Атанас Згуров – Старши експерт в РУО 

град Смолян, г-н Чавдар Червенков – Кмет на село Смилян, г-жа Искра Узунова 

– бивш директор на училището, бивши учители и служители , председателя и 

членовете на обществения съвет. Юбилейният колектив или както още ги 

наричат столетниците на училището представят пред гостите книга, ръчно 

изработена от колектива през юбилейната 2018/2019 година. Уникалното 

издание носи заглавието „Пътят през годините“. Книгата, която представя 

стогодишната история на училището в десет раздела ще бъде юбилейният 

подарък за всички гости, които ще посетят празничният концерт на 11 май 2019 

година.  
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