
ОБРЪЩЕНИЕ
            

Уважаеми родители,
От 1 ноември 2010 г. в нашето 

училище стартира издаването на 
е-вестник „Алеко-online“. Идеята 
за него възникна като резултат от 
стремежа ни да увеличим източ-
ниците и да обогатим формите, 
информиращи за всичко, което се 
случва в живота на децата, докато 
са в училище. Електронният спра-
вочник ще ви даде възможност „да 
сте непрекъснато в час“ по отно-
шение на ставащото в ОУ „Алеко Константинов“; лесно и бързо да се 
свързвате с нас по всеки въпрос, който сметнете, че е важен и следва да 
се обсъди. Амбицирани сме информацията в „Алеко-online“ да се обно-
вява ежеседмично с реалното участие на учениците.

Датата, която дава начало на нашето ново начинание, не е избрана 
случайно. Първи ноември е Денят на народните будители. Ден, в кой-
то отбелязваме будността ни към знанието и просветата. Нека нашият 
скромен принос към духовността на този ден да се изрази в създаването 
на нещо ново, обвързващо ученици, родители и педагози в единството 
на просветния процес. Нека мисълта, че сме съвременните будители, ни 
обедини в идеята да събуждаме, да мотивираме и отстояваме жаждата за 
знание у младите хора. Изразяваме надеждата си нашата нова идея да се 
превърне в знак, че ние, учители и родители, заедно градим бъдещето на 
нашите деца.
 
Честит празник!

Красимир Ангелов – директор на училището

Бр. 1, година 1 ‒ 1 ноември 2010

ОУ •Алеко Константинов•
Пловдив, 
ул. „Божидар Здравков“ № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
e-mail: aleko-online@oualeko.com

РуБРИкИ:
•	училищно	планиране
   Отг. Здравка Петрова
•	Здраве
   Отг. Мария Аджарова
•	Библиотечно-информацио-
нен	център

   Отг. Таня Пилева
•	Дежурство
   Отг. Дежурен учител
•	Охрана
   Отг. фирма Информа
•	училищен	живот
   Отг. Десислава Радионова
•	Референдум
   Отг. Гергана Стоицова

Преподавател по биология в 

ОУ „Алеко Константинов“ 

от 1987 година.

Завършила висше образование с отли-

чие в Педагогически институт „Хер-

цен“ ‒ Санкт Петербург, Русия специ-

алност биология и химия

Главен координатор на информационен 

е-вестник „Алеко-online“

        Скъпи родители,

От 1 ноември даваме начало 
на едно ново начинание. Стар-
тира нашият е-вестник „Алеко-
online“. 

 Искрено се надяваме новия 
формат за информационен обмен 
да се превърне в продукт на съв-
местно сътрудничество с вас и 
учениците. За целта сме сформи-
рали екип от амбизиозни и отлич-

но подготвени учители, ангажи-
рани с проблемите на учениците 
и училището. Като координатор 
на изданието искрено се надявам 
към нашия редакционен екип да 
се присъедините и вие – нашите 
родители,ученици и приятели на 
училището.

Очакваме вашите отзиви, 
оценки и предложения на редакци-
онния адрес:

Aleko-online@oualeko.com

е-вестник на ОУ •Алеко Константинов•

www.oualeko.com

ВИЗИТКА

Юлия 

Николова 

Ковачева



1	ноември			‒			Ден	на	народните	будители

1. Изготвяне на електронен справочник  ALEKO –  
ON LINE 

 Срок: ежеседмично Отг.: ред. екип

2. Работна среща на тема „Приемственост в обучени-
ето между начална и прогимназиална степен“

 Срок: 04.11.2010 г. Отг. председатели МО

3. Учебна екскурзия до София за учениците от 5 клас 
– посещение на Националния исторически музей

 Срок: 06.11.2010 г. Отг.: Генчева

4. Работна среща учители начален курс – текущи за-
дачи

 Срок: 10.11.2010 г. Отг.:ПД УВД – нач. Курс

5. Определяне на отговорници от класовете за подпо-
магане дейността на УКПППМН;

 Срок: 12.11.2010 г. Отг.: Христова, Ковачева

6. Обобщаване на резултатите от входна диагностика 
„Училищна готовност“ – 1 клас и „Самооценка“ – 
5 клас и запознаване на класните ръководители

 Срок:15.11.2010 г. Отг.: пед. съветник

7. Заседание на МО – чужди езици, катедра англий-
ски език на тема: „Критерии за проверка и оценка 
на знанията на учениците“.

 Срок: 15.11.2010 г. Отг.: Велева, Анчева

8. Представяне на информация за състоянието на 
класовете на председателя на УКПППМН;

  Срок: 19.11.2010 г. Отг.: кл. р-ли 2‒7 клас

9. Заседание на Педагогическия Съвет: „Актуализа-
ция на стратегията за развитие на училището

 Срок: 23.11.2010 г. Отг.: Директор

10. Работна среща на МО – художествено-естетиче-
ски цикъл на тема: „Създаване на позитивна среда 
за работа на учениците“;

 Срок: 26.11.2010 г. Отг.: Милева

11. Методическа сбирка на МО – природо-мотема-
тически науки на тема: „Методика за проверка и 
оценка на знанията на учениците“

 Срок: 26.11.2010 г. Отг.: Иванова

12. Срещи на Ученическия парламент за подготовка 
на акция: „Дар за моето училище“

 Срок: 30.11.2010 г. Отг.: Петрова

13. Посещения на постановка на кукления театър от 
2 – 4 класове

 Срок: 30.11.2010 г. Отг.: кл. р-ли

14. Кампания за издирване и събиране на информа-
ция за личности, чиито имена носят улиците с кул-
турно-историческо значение в района на училище-
то – 5 клас

 Срок: 30.11.2010 г. Отг.: Генчева

15. Проверка на уроците по БДП – 3 клас
 Срок: 30.11.2010 г. Отг.: Косинкова

СЕДмИчЕН	плаН
за	периода	01.11	до	07.11.2010	г.	

понеделник	 01.11.2010	г.
           Ден	на	народните	будители
                    неприсъствен ден
 
Вторник	 02.11.2010	г.
12.45 ч. Задължителна оперативка
  Отг. Директор
 
Представяне на справки за отсъствия
  Отг. кл. ръководители
 
Дежурни класове за седмицата са:
   4 а клас  ‒ начален курс ‒ кл. р-л В. Делчева
   6 а клас  ‒ следен курс  ‒ кл. р-л Л.Парапанова
 
Сряда	 03.11.2010	г.
  
четвъртък	 04.11.2010	г.
Представяне на ученическите книжки 2 – 4 клас  за 
проверка;
  Отг. кл. ръководители
 
12.45 ч. Работна среща  „Приемственост  в обучение-
то  между начална и прогимназиална степен“
  Отг. председатели МО
 
петък	 05.11.2010	г.
Инструктаж от класните ръководители на дежурните 
ученици за следващата седмица:
    4 б клас – начален курс  ‒ кл. р-л Н. Търева
    6 б клас – среден курс    ‒ кл. р-л Н. Атанасова
  Отг.  кл. ръководители
 
Събота	 06.11.2010	г.
Учебна екскурзия до София  за 5 клас – посещение на 
Националния исторически музей
  Отг. Д. Генчева

Училищно планиране
В тази рубрика ще Ви запознаваме с планираните 
дейности за седмицата и месеца

мЕСЕчЕН	плаН	–	НОЕмВРИ



БИБлИОтЕката	РаБОтИ	
В	НякОлкО	

НапРаВлЕНИя:

1. Поддържане на електронен 
каталог.

2. Комплектуване на нови но-
сители на информация ‒ книжни и 
некнижни.

3. Създаване и поддържане 
на необходимите картотеки за по 
‒ пълно информационно осигуря-
ване.

5. Провеждане на часове за 
формиране на библиотечно ‒ биб-
лиографски компетентности и ин-
формационна култура на ученици-
те по теми, съобразени с възрасто-
вите им особености.

6. Ежегодно провеждане на  
тържеството „Вече сме читатели“ 
за първокласниците, на което те 
стават читатели на библиотеката и 
се запознават с правилата за ней-
ното ползване.

7.  Координация с учителите 
по български език в начален курс 
за съвместни часове по извън-
класно четене с цел приобщаване 
на децата към книгата и четенето, 
така че любовта към тях да ги съ-
пътства през целия им живот.

8.  Взаимодействие с препода-
вателите за превръщане на библи-
отечно ‒ информационния център 
в неразделна част от учебно ‒ въз-
питателния процес.

9. Справочно ‒ библиограф-
ска работа ‒ извършване на устни 
и писмени справки за учители и 
ученици.

10. Индивидуални беседи с 
учениците върху прочетеното с 
цел изучаване на читателските ин-
тереси на всеки от тях.

11. Подреждане на витрини с 
книги във връзка с паметни дати, 
бележити лица и събития, кален-
дарни празници.

12.  Провеждане на беседи по 
повод различни празници и чест-
вания.

13. Работа в клуб „Приятели 
на книгата“

Съвети за здравето и актуална 
информация от медицинската 
сестра Мария Аджарова

Всяко дете се приема на 15.09. с 
талон за профилактичен преглед 
включващ:
1. Проведени изследвания
2. Психично развитие
3. Новооткрити остри и хронични 

заболявания
4. Вредни навици
5. Протокол за освобождаване от 

физическо възпитание
6. Имунизации до момента:

1 клас ‒ 
Дифтерия,Тетанус,Коклюш и 
Полиомиелит-реимунизация
5 клас ‒ Проби манту
6 клас ‒ Реимунизация-Тетанус 
и Дифтерия, както и Реиму-
низация-Морбили, Паротит и 
Рубеола

От 25.10.10-29.10.10 кабинета е 
посетен от 58 деца ‒ 18 с леки
наранявания, 5 с кървене от носа, 
17 ‒ с респираторни заболявания, 
18 с главоболие.
Извършва се редовно хигиена на 
коридори, кабинети и сервизни по-
мещения.

мИСИя	

• Осигурява информация и идеи, 
основополагащи за успешната ре-
ализация на подрастващите в об-
ществото
• Изгражда умения за непрекъсна-
то обучение
• Развива мирогледа на учениците
• Спомага за израстването им като 
отговорни граждани
• Създава възможност за придоби-
ване на способността за критично 
мислене
• Изгражда умения за ефективно 
използване на всякакъв вид ин-
формация

ЗДраВе

БиБлиотечно-
информа-

ционен цент ър

РаБОта	На	клуБ	„пРИя-
тЕлИ	На	кНИГата‟:

• Обогатяване на библиотечно – 
библиографската компетентност и 
информационна култура на члено-
вете.

• Предаване на придобития опит 
на по – малките ученици от нача-
лен курс

• Подготовка и провеждане на ме-
роприятия във връзка с бележити 
дати, личности и събития, способ-
стващи за патриотичното възпита-
ние на учениците.

• Предоставя възможност за твор-
ческите изяви на децата

• Беседи по интересуващи ги теми

В библиотеката има фонд от 
около 8 500 тома литература – ху-
дожествена и научно – популярна, 
учебна и учебно ‒ помощна лите-
ратура за деца; справочна, методи-
ческа и художествена литература 
за възрастни. Получават се 18 за-
главия периодика, която се обра-
ботва аналитично в пет картотеки. 
Поддържа се електронен каталог.

Дежурството на учениците 
се осъществява от  4 клас в на-
чален курс и 6 и 7 клас в среден 
курс. Децата дежурят по време на 
голямото междучасие на входа на 
сградата и в училищния двор като 
следят за културата на поведение 
и поддържане на хигиената. Всеки 
клас участва с 10 ученика за сре-
ден курс, респективно 6 дежурни 
за начален курс, разделени в екипи 
по двама, и съдействат на дежур-
ните учители. 

Отговорността, която дежур-
ните ученици поемат и примерът, 
който дават на своите съученици, 
ги учи на самоконтрол и самоупра-
вление в тяхната общност, както 
и в бъдещата им реализация като 
граждани.

ДежУрстВо



Училището се охранява от фирма ИНФОРМА ЕООД ‒ адрес 4000 
Пловдив ул. „11август“ 5 ет.1 тел.032/631079   моб. 0887/786534

Справка:
Относно: Констатирани и предотвратени нарушения от охраната на 

територията на ОУ   „Алеко Константинов“ – гр. Пловдив за периода 
15.09.‒28.10.2010 г.

На 30.09.2010 г. към 10.30 ч. охраната чува гърмеж от пиратка в дво-
ра на училището. При бързата проверка е установено,че извършителят  е 
ученик от 6 „А“ клас, който е бил 1 смяна на учебни занятия.

На 21.10.2010 г. към 10 ч. в двора на училището са забелязани 4 
бивши ученици от учебното заведение с колело. След направената им 
забележка от охраната, в присъствието на директора,те напуснали двора 
и занятията по физкултура продължили.

В тази рубрика ще получавате информация за:
• Учебната работа
• Извънкласни дейности
• Училищен парламент

ИЗВЪНклаСНИ	ДЕйНОСтИ

СПОРТЕН ПРАЗНИК
Послучай празника на Народните будители 1 ноември се проведе 

спротен празник, който беше открит с литературно-музикална програма, 
подготвена от госпожа Таня Пилева-библиотекар в училището и дирек-
тор на библиотечно-информационен център „Алеко“.

На алеята в парк Бунарджик учениците от среден курс ентусиазиру-
но се състезаваха в дисциплината щафетно бягане.Оспорваните състе-
зания завършиха с връчване на почетни грамоти. Учениците от начален 
курс проведоха своите спортни игри в дворя на училището.

охрана

Училищен жиВот





седми-
ца

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

музикални	
шедьоври

Вашите	
музикални	

предпочитания

Известни	
изпьлнители

патриотични
песни
Етномузика

Вашите	
музикални	

предпочитания

I

Барокова музика
(Вивалди, Хендел, 
Бах)

Музика подбрана 
от ученици Васко Василев 

Патриотични 
песни Музика подбрана 

от ученици

II

Класическа 
музика (Хайдн, 
Моцарт, Бетовен)

Музика подбрана 
от ученици Васко Василев 

Патриотични 
песни Музика подбрана 

от ученици

III

Музика от епохата 
на Романтизма
(Шуберт, Шопен,  
Брамс Шуман, и 
др.)

Музика подбрана 
от ученици

Андреа 
Бочели 

Българска 
народна
музика

Музика подбрана 
от ученици

IV

Музика от руски 
композитори 
Чайковски, 
Бородин, Глинка 
и др.

Музика подбрана 
от ученици

Андреа 
Бочели 

Българска 
народна
музика

Музика подбрана 
от ученици

Изпращайте вашите мнения и предложения на e-mail nina_dimitrova@oualeko.com

референДУм
Тази рубрика предоставя възможност за идеи, 
дискусии, мнения, коментари, предложен

В нашето училище вече се утвърди традицията 
„Музикално междучасие“. През голямото междуча-
сие и между двете учебни смени звучи музика, съз-

даваща позитивна нагласа у децата. Във връзка с това 
нашите предложения за музикални изпълнения през 
месец ноември са:

учЕНИчЕСкИ	паРламЕНт

Ученическият Парламент е орган на ученическо-
то самоуправление. В него участват учениците от 5, 6 
и 7 клас с по двама свои представители. Организация-
та има председател, заместник – председател и трима 
координатори, които съставляват т.нар. Управителен 
съвет. Тя има свой устав и план за работа.

• Основна роля на Парламента е оргонизиране на 
извънкласни дейности и кампании с учебно-възпита-

телен характер или за забавление. Приоритет в дей-
ността на организацията са акции с благотворителна 
цел; утвърждаващи имиджа и авторитета на учили-
щето; кампании, свързани с превенция на негативни 
социални тенденции и др.

• Парламентът работи в защита правата и лоч-
ността на ученика. Той може да участва със свой 
представител на заседанията на Педагогическия съ-
вет в ролята на защитник на свой съученик, предло-
жен за наказание


