
    68 СУ "Академик Никола Обрешков" 
        София, р-н Искър, ж.к. “Дружба-2”, бул. „проф. Цветан Лазаров” 122  

директор: тел.02/978 50 59;   зам.дир.УД: тел. 02/973 07 56; 

     канцелария: тел. 02/9785029; www.sou68.net; mail : sou68@abv.bg 
 

                     Утвърдил: /П/ 

                     Директор: 

                                          /Румяна Парцова/ 

 

План за Коледни и Новогодишни празници 

 
 03.12. 2018г. поставяне на празнична украса 

 

 18.12. 2018г. Коледен училищен концерт – 18:00ч. в Актовата зала 

 

 19.12.2018г. Тържество за учениците от ПГ.Отг.Бистра Петкова  и 

Татяна Воскересенска – 10:30 часа в стая 107 

 

 19.12. 2018г.Коледно тържество за учениците от 4.б клас в Актовата 

зала 18:00ч. 

 

 19.12.2018г. Празничен водосвет за здраве с отец Лазар в Актовата 

зала 12:00ч. 

 

 21. 12. 2018г. Предколедна разходка за учениците от 10.а клас The 

Mall 

 

 20.12.2018г. Коледно тържество за децата от подготвителните групи 

– с. Лозен, организатори „Национал турс”; час: 08:30ч. 

 

 20.12.2018г. Коледно тържество за учениците от 1.в клас– с. Лозен, 

организатори „Национал турс” ; час: 08:30ч. 

 

 20.12.2018г. Коледно тържество за учениците от 2.в клас– с. Лозен, 

организатори „Национал турс” ; час: 08:30ч. 

 

http://www.sou68.net/
mailto:sou68@abv.bg


 

 20.12.2018г. Коледно тържество за учениците от 3.б клас– с. Лозен, 

организатори „Национал турс” ; час: 08:30ч. 

 

 20.12.2018г. Коледно тържество за учениците от 3.в клас– с. Лозен, 

организатори „Национал турс” ; час: 08:30ч. 

 

 

 20.12.2018г. Коледно тържество за учениците от 4.а клас– с. Лозен, 

организатори „Национал турс” ; час: 08:30ч. 

 

 20.12.2018г. Коледно тържество за учениците от 4.б клас– с. Лозен, 

организатори „Национал турс” ; час: 08:30ч. 

 

 21.12. 2018г. Коледно тържество за учениците от 2.б клас – Детски 

център – The Mall , организатори Глобус турс”; час: 09:30ч. 

 

 21.12. 2018г. Коледно тържество за учениците от 3.а клас – Детски 

център – The Mall , организатори Глобус турс; час: 09:30ч. 

 

 21.12. 2018г. Коледно тържество за учениците от 1.б клас – Детски 

център – The Mall , организатори Глобус турс; час: 09:30ч. 

 

 21.12. 2018г. Коледно тържество за учениците от 1.а клас – Детски 

център – The Mall , организатори Глобус турс; час: 09:30ч. 

 

 21.12. 2018г. Коледно тържество за учениците от 2.а клас – Детски 

център – The Mall , организатори Глобус турс; час: 09:30ч. 

 

 

 


