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ОТЧЕТ НА СЪБИТИЕ 

Вид на събитието Представителна изява 

Организатор
(РУО/училище, населено място,

наименование на дейността)

ОУ „ Антон Страшимиров” с. Дебелт  обш. Средец  обл. Бургас

Група „ Сценични и танцови изкуства”

Тема на събитието Малките артисти

Водещ ръководител на  групата Мила Братванова

Официални гости (кои са
присъствали) 

 
Ръководството на ОУ „Антон Страшимиров” 
родители , представители на училищния родителски съвет ,гости от 
селото

Участници  Ученици от втори и четвърти клас

Дата 09.02.2017г.

Час 11:30 часа

Място ОУ „ Антон Страшимиров”

Медии
(В случай, че са присъствали медии,

избройте кои)

не

Отразяване
(линкове към събитието, вкл. към

сайта на училището, сайта на РУО и
други сайтове, на които има
публикувана информация за

провеждането му.)

Допълнителна информация за
събитието:

Какво се случи по време на
събитието

Преди представянето на групата за „Сценични и танцови изкуства”  
родители на деца участващи в групата направиха драматизация на 
приказката „Глупавата невеста”. Представянето им беше блестящо, 
а децата добиха повече кураж и самочувствие за предстоящата им 
изява.
Представителната изява мина много добре. Децата се готвиха за 
този ден с желание  и се представиха чудесно. Направихме 
драматизация на приказката „ Вълкът и седемте козлета” и танц към
песента „Планетата на децата”. Родителите  и  гостите бяха 
възхитени от творческите способности и талант на децата.

Лице за контакт и допълнителна
информация:

Дата………………. Подател………………………
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*Формулярът трябва да бъде изпратен на имейл dpetrova@mon.bg заедно с три снимки от събитието, направени с дигитален 
фотоапарат, висока резолюция и на фокус.
** При нужда от съдействие и за допълнителна информация относно формуляра, можете да пишете на dpetrova@mon.bg.
*** Ако събитието е отразено в печатни медии, моля да изпратите сканирано копие на статията на dpetrova@mon.bg. 
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