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І. КРАТЪК АНАЛИЗ на дейността на училището през предходната учебна година 
 

ПМГ„Яне Сандански” е училище със 100-годишна история, с утвърдени традиции, с 

натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в 

съответствие с променящата се роля на учителя в обучението, възпитанието и социализацията. 

Цялостната дейност на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, е подчинена на 

изпълнение на основните приоритети в образователната политика на Министерството на 

образованието и науката, годишния план на училището и залегналите в него стратегии и 

приоритети, насочени към създаване на оптимални условия за качествена подготовка на 

учениците. Училището продължи и през изтеклата учебна година наложилата се трайна 

тенденция в дейността си – да осигурява на учениците от града и региона качествено 

образование чрез създаване на модерна училищна среда, висококвалифицирани, постоянно 

усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на силен интерес и 

уважение към потребностите и желанията на учащите се. Стремежът на педагогическия 

колектив е да формира компетентности, личностни умения у учениците, трайни и полезни по 

своята същност знания, а така също способности за самостоятелен пълноценен живот в 

ситуация на сериозна конкуренция. Не по-малък приоритет в дейността на ПМГ „Яне 

Сандански“ е да бъдат възпитани уважение към гражданските права на другите, респект към 

„Другостта“ и отговорно личностно поведение, на взаимодействие със социалната среда. 

Дейността в ПМГ „Яне Сандански“ продължава традициите на работа в атмосфера на 

прозрачност и стремеж към модернизация. В училището е създадена система за организация на 

всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и 

непрекъснатост на образователно-възпитателния процес (ОВП). Неговото правилно планиране е 

решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката 

на обучение в училище. Наред с това ключови приоритети са толерантността и хуманността, 

които способстват за формиране и утвърждаване на чувството за принадлежност у всеки ученик 

към училището, ключ, към което е осигуряването на условия за личностна изява, творчество и 

инициатива. 

В духа на новите тенденции гимназията ни вече е  иновативно училище - училище на 

бъдещето. Смисълът е в повишаване на качеството на образованието чрез въвеждане и 

разработване на иновативни методи в организацията на обучението, нови и модерни подходи на 

преподаване, създаване на нова образователна среда, нов начин при преподаване на учебното 

съдържание, чрез провеждане на интердисциплинарни уроци и разработване и представяне на 

проекти. Основната цел на този нов модел е да направи училището по-привлекателно и приятно 

за учениците  място  и модерните практики в образованието да станат част от реалния учебен 

процес.  

            Държавният план-прием за 2020/2021 г. се реализира на 100%. Една паралелка с прием 

след завършено начално образование, пет паралелки с прием след завършен VII клас.  

В училището се обучават 700 ученици, разпределени в 27 паралелки в следните профили: 

природоматематически, хуманитарен, природни науки, софтуерни и хардуерни науки, системен 

програмист,обществени науки.  

Качествените условия за образователно-възпитателния процес доведе до постигането на 

успехи през учебната 2019/2020 година: 

• високи резултати от НВО в VІІ клас и много добро представяне на зрелостниците на 

ДЗИ; 
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• спечелени отличия от възпитаници на училището на национални състезания и конкурси: 

- до Национален кръг на олимпиадата по БЕЛ достигна ученичката Христина Франгова 

от 10а клас. 

- ученичката от 10д клас Александра Мутафчиева взе участие в националния кръг на 

олимпиадата по руски език. 

- в националния кръг на олимпиадата по ИТ взе участие 1 ученик (Иван Духов - 12а 

клас), който постигна резултат Мн. добър 5.25 в категорията „Мултимедия“. 

- до национален кръг на олимпиадата по астрономия достигна Иван Попов от 10а клас. 

- Състезание на английски език „Бест“ –III място за 3 ученици 

- Състезание „Моята Родина“ по история на България – бронзов медал на Георги 

Божиков 10 б клас 

- Национално систезание по ИТ – гр. Благоевград – I място за Иван Пашалиев 12г клас 

- Участие в Национален кръг на състезанието по информационни технологии „IT 

Знайко“ на Цветелина Атанасова и Рая Герова – 6 клас 

- Добро представяне на ученици от XII клас на Национален турнир по математика 

„Проф. Борислав Боянов“, организиран от ФМИ към СУ„Св. Климент Охридски“ 

- Състезателно програмиране на СофтУниада 2020 г – III място за Иван Духов 12 а клас 

- Национален конкурс - “Космосът-настояще и бъдеще на човечеството” - I място за 

Денис Кираджийски и Катерина Кръстилова от 9 в клас. 

- Национален ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” I място – 2 ученици; II 

място  - 3 ученици III място  - 1 ученик 

- Национален конкурс „Златен Явор“ I място Снежана Костадинова 8 г  

- участие в националния кръг на състезание по речеви и комуникативни умения на 

английски език; 

Както през изминалата, така и през тази година дейността на училището бе насочена към 

намаляване на броя на отсъствията и повишаване на мотивацията за учене. В този аспект 

положително се оказа въвеждането на процедура за извиняване на отсъствията. Положителните 

резултати са основание да се работи в тази посока.  

До положителна промяна в отношението на учениците към учебния процес доведе 

консултирането на родители и ученици, индивидуалната работа по отделни дисциплини с 

изоставащи и напреднали ученици, заниманията в групите по интереси, развитие на 

формираното доверие между всички участници в учебно-възпитателния процес – ученици, 

учители, училищно ръководство и родители. Работата в тази посока продължи и по време на 

обучението в електронна среда от разстояние. 

   Реализирани са проектите, спечелени през учебната 2019/2020 година: 

- Национална програма “Ученически олимпиади и състезания" модул “Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ 

- Национална програма „Без свободен час в училище“ 

- Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „ Музеите 

като образователна среда“ 
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-Национална програма „Занимания по интереси“ 

 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

 Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ 

 Национална програма „Квалификация“ 

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

 Национална програма „Иновации в действие“ 

 

По програма „Еразъм+“ – КД2- „Културата среща науката“- ПМГ“ Яне Сандански“ изпълни 

всички заложени дейности. Като домакин и координатор по проекта училището ни реализира 

партньорства с училищата от Белгия, Полша и Италия, където обмениха новаторски практики за 

интердисциплинарни уроци и проекто базирани методи. 

                    Създадената Професионална учителска общност продължи работата си  по 

развиване на нова философия в работата на учителите новатори, които на основата на 

сътрудничество и прилагането на интегриран подход започнаха да  работят в посока за по-

високо мотивиране на учениците и съответно постигане на по-високи резултати. Учителите от 

ПУО разработихаа и реализираха 60 интердисциплинарни урока в  иновативните паралелки – 

VIIIб - 9, VIIIг-11, IXд-13 ,XIб- 13 и XIIа- 14 .  

През изминалата  учебна година работата на МО бе насочена към организиране и 

провеждане на ученически състезания с формат на ДЗИ за ХІІ клас и НВО за VІІ клас, 

подготовка на ученици за участия в състезания и олимпиади по учебните предмети. В 

методическите обединения се проведе активна вътрешноквалификационна дейност, като 100 % 

от педагогическия персонал участва в нея, а във външна квалификация участват - 47%, което е 

гаранция за повишаване на професионализма на учителите и за стимулиране на 

професионалните им изяви и постижения. 

През 2019/2020 г. продължи провеждането на  квалификационна дейност относно 

внедряване на съвременни технологии в образователния процес. Една от дейностите е 

използването на т. нар. облачни технологии, които улесняват обмена на информация и 

общуването в колектива. Все повече педагогически специалисти в училището ползват 

образователен  софтуер MozaBook, образователен сайт „Уча се“, chromebook, VR –очила за 

виртуална реалност, таблети, интерактивни панели. Образователният процес по биология се 

онагледява чрез тринокулярен микроскоп с камера и микроскопски материали с човешки тъкани 

и човешки органи, а по физика чрез калориметър и модел на четиритактов двигател. 

Дейностите, свързани с образователно-възпитателния процес в училището през учебната 

2019/2020 година, протекоха при оптимални условия, благодарение на създадената и добре 

работеща система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите от 

страна на училищното ръководство. Учителският колектив отговорно отстояваше 

професионалните си ангажименти на всички нива. На всички учители бе осигурена творческа 

свобода за възможно най-пълно реализиране целите на образованието. 

Ръководството на училището успя в условията на финансова самостоятелност да се справи 
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с предизвикателствата, които трябваше да преодолява. В резултат на опита и умелия 

мениджмънт няма недостиг на финансови средства за издръжката на училището и е постигната 

средна брутна работна заплата на педагогическия персонал 1490 лева.  

 Числеността на педагогическия  персонал се е увеличила. Това се дължи на реализирания      

100 % държавен план-прием за 2020/2021 г.  

Въз основа на гореизложеното се налага изводът, че ръководството и колективът могат да 

разрешават възникналите казуси и проблеми. 

Необходимо е: 

• да продължи работата за възпитаване на учениците в отговорна и активна позиция 

към проблемите на обществената среда в духа на европейската и световната традиция 

и култура; 

• да се задълбочи работата в намирането на по-ефективни подходи, за да се повиши 

успеваемостта на учениците по профилиращите предмети; 

• да се приеме квалификацията на учителите, като задължително и постоянно 

средство за постигане на по-качествено образование в училището; 

• да  продължи изграждането на  съзнателно отношение към опазване на училищното 

имущество; 

• да продължи практическото въвеждане на иновации и интерактивни методи в 

обучението; 

• при работата с родителите да се привлекат възможно най-голям брой, съпричастни 

към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на 

родителите към училищния живот и обогатяване на материално-техническата база; 

• да  продължи добрата практика за осигуряване на учебен процес, отговарящ на 

европейските образователни стандарти. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ в училищната политика за учебната 2020 / 2021 г.  

 

1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии, математиката, природните 

науки и подготовката по всички други предмети. 

2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност чрез прилагане на иновативни форми на обучение. 

3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и 

развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от 

разнообразни източници. 

4. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите 

за учене чрез действие, осъществяване на интердисциплинарни уроци. Увеличаване на 

броя на паралелките и учителите, включени в ПУО. 

5. Внедряване и ефективно използване на облачните технологии в обучението.  

6. Прилагане на модерни и ефективни методи и подходи при администрирането на 
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училището.  

7. Формиране на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно съзнание и поведение  

на учениците. 

8. Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в 

училищната общност – ученици, учители и родители. 

9. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

10. Постоянство в стремежа за непрекъснато обогатяване и модернизиране на материалната 

база в училището с модерни и съвременни средства на обучение. 

11. Оказване на методическа помощ на новоназначените учители. 

 

 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ 

 

Създаване на условия за реализиране на Стратегията за развитие на училището (2016-2020) чрез 

поставяне на ученика в активна позиция при овладяване на знанията, чрез практическа 

приложимост на учебното съдържание в Центъра по природни науки и математика и 

провеждане на иновативен образователен процес, чрез ефективно използване  на облачните 

технологии и чрез усъвършенстване на квалификацията на педагогическите специалисти.  

 

ІV. ДЕЙНОСТИ за реализиране на главната цел и приоритетите 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за 

ефективно управление на институцията. 

 

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1 Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка за учебната 2020/2021 година, 

съгласно изискванията на Наредба № 5 от 17.09.2018г. за учебния план, приемането им с решение 

на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда 

на чл. 269, ал. 2 и 3 от ЗПУО и  утвърждаване от директора на училището. 

                                                                                                                           Срок: 10.09.2020г. 

                                                                                                    Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева 

 

1.2  Актуализиране на Правилник за дейността на училището, съгласно новия ЗПУО. 

                   Срок: 10.09.2020г. 

                                                                                       Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева, Комисия 

1.3. Изготвяне на Годишен план за дейността на училището през учебната 2020/2021 г. 

                  Срок: 10.09.2020г. 

                                                                                       Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева, Комисия 

1.4. Изготвяне на мерки за повишаване качеството на образованието. 

                   Срок: 10.09.2020г. 

                                                                                       Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева, Комисия                                                      
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1.5. Актуализиране на училищната програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на учениците от уязвимите групи. 

                   Срок: 10.09.2020г. 

                                                                              Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева, Комисия  

1.6. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и с Механизма 

за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище. 

                                                                                                 Срок: септември 2020г. 

                                                                                           Отговорник:Педагогически съветник 

1.7. Реализиране на дейностите по механизма за противодействие на училищния тормоз между 

учениците  в училище. Определяне на координационен съвет със заповед на директора на училището. 

                                                                                                       Срок: 10.09.2020г. 

                                                                                                 Отговорник: Комисия 

 

 

1.8. Изготвяне на учебните програми по  РП и ФП за учебната 2020/2021 година. 

                                                                                                            Срок: 08.09.2020г. 

                                                                                                      Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева, 

                                                                                                             Главните учители 

1.9. Актуализиране на  Програмата за гражданското образование за учебната 2020/2021 година. 

                             Срок: 10.09.2020г. 

Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева,     Комисия 

1.10. Актуализиране на Програмата за  здравно  образование за учебната 2020/2021 година. 

    Срок: 10.09.2020г. 

      Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева, 

                                                                                                      Комисия 

1.11. Актуализиране на Програмата за  екологично образование за учебната 2020/2021година. 

Срок: 10.09.2020г. 

Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева 

                                                                                                          Комисия 

1.12. Актуализиране на Програмата за  интеркултурно образование за учебната 2020/2021 година. 

Срок: 10.09.2020г. 

Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева 

                                                                                                          Комисия 

1.13. Изготвяне на план на дидактическата работа на учителите  по всички учебни предмети и 

изготвяне на плановете на класните ръководители. 

Срок: 14.09.2020г. 

        Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева, 

                   Главните учители 

1.14.  Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната година. 

                                                                                                            Срок: 15.09.2020г. 

                                                                                                      Отговорник: Директорът 

 

1.15. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците по учебни предмети. 

Срок: 26.09.2020г. 

Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева,    Д. 

Кафкова 
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1.16. Изготвяне на график за провеждане на допълнителния час на класния ръководител. 

Срок: 26.09.2020г. 

Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева,  

Д. Кафкова 

 

1.17. Изготвяне на седмично разписание и съгласуването му в РИОКОЗ.  

                                                                                               Срок: 26.09.2020г. 

Отговорник:ЗДУД Зл. Милчева,    

 Д. Кафкова 

1.18. Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизма за противодействие 

на училищния тормоз между децата и учениците в училище по ред, определен от директора на 

училището. 

                                                                                           Срок: Първата седмица на м.октомври 

                                                                                           Отговорник: Координационен    съвет 

1.19. Актуализиране на единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите 

на тормоз, изготвени и заложени в Правилника за дейността на училището. 

                                                                                                          Срок: До края  на м.октомври 

                                                                                           Отговорник: Координационен    съвет 

1.20. Актуализиране на плана за противодействие на училищния тормоз във връзка с установените и 

анализирани резултати от анкетирането (изследването). 

 Срок: До края  на м.ноември 

Отговорник: Координационен  съвет                                                                                                                                                

1.21. Извършване на оценката на тормоза между учениците в училището в началото и края на учебната 

година от класните ръководители посредством  Приложение 3 към Механизма. 

      Срок: Втората седмица на м.октомври и края              

на  учебната година – месец май-юни 

                                                                                 Отговорник: Координационен  съвет,  

                                                                                                              Класните ръководители 

 

1.22.Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в резултат на изследването. 

                Срок: Към края на месец октомври и към края  

   на учебната година – месец май – юни 

Отговорник: Координационен    съвет 

 

1.23. Запознаване на заинтересованите страни с резултатите и обсъждане на необходимостта от 

предприемане на конкретни мерки и действия. 

         Срок: Първа седмица на месец ноември 

               Отговорник: Координационен съвет, 

                                                                    Педагогически  съветник 

 

1.24. Попълване на Дневник за случаите на тормоз. 

 

                                               Срок: Постоянен 

                                               Отговорник: Координационен съвет, 

 Педагогически  съветник 
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1.25. Изготвяне на годишен отчетен доклад на координационния съвет на училището. 

 

                                                 Срок: В края на учебната година месец юни 

                                                 Отговорник: Координационен съвет 

 

1.26. Планиране на нуждите от педагогически кадри. 

 

                                                                                                          Срок: 31.08.2021г. 

                                                                                                          Отговорник: Директор 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 - Създаване на условия за изява на талантливи ученици 

Дейност 1 . Подготовка на учениците за участия в олимпиади, състезания, конкурси и изложби  

чрез включването им в разнообразни форми за извънкласна работа 

 

 

Дейност 1.1. Участие в олимпиади 

 

Олимпиади 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

 Руски език IX-XII клас 
януари 

февруари 

Т. Янудова, Елена 

Адамова 

 Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева   

Д. Кафкова                                                                    

Английски език VIII – XII 

клас 

януари 

февруари 

 

Старши учителите по 

английски език 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева      

Д. Кафкова                                                                      

Френски език IX – XII клас 
януари 

февруари 
Т. Димитрушева 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева     

Д. Кафкова                                                                                                                                            

 

Математика V-XII клас декември 

февруари 
Председателят на МО  

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева     

 Д. Кафкова                                                                                                                                              

 

Български език и 

литература V-XII клас 

януари   

март 
Председателят на МО  

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева    

 Д. Кафкова                                                                                                                                            

 

Физика VII-XII клас януари 

февруари 

Старши учителите по 

физика и астрономия 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева    

Д. Кафкова                                                                                                                                         

 януари Старши учителите по Директора 
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Химия и опазване на 

околната среда VII-XII клас 

февруари химия и опазване на 

околната среда 

ЗДУД                       

З. Милчева    

Д. Кафкова                                                                                                                                               

 

Биология и здравно 

образование VII-XII клас 

януари 

февруари 

Старши учителите по 

биология и здравно 

образование 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева      

 Д. Кафкова                                                                                                                                          

Информационни 

технологии IX-XII клас януари   

март 
Старши учителите по ИТ 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева     

 Д. Кафкова                                                                                                                                         

Астрономия  
януари 

февруари 

Старши учителите по 

физика 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева     

Д. Кафкова                                                                         

География и икономика 
януари 

февруари 

Старши учителите по 

география 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева      

Д. Кафкова                                                                                                                                           

История и цивилизация  
януари 

февруари 

Старши учителите по 

история 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                                                                                                

Философски цикъл IX – XII 

клас януари 

февруари  

Старши учителите по 

философия 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                         

 

Дейност 1.2. Участие в състезания 

 

Състезания 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

Национално състезание 

„Хитър Петър”, гр. Габрово 

октомври 

2020г. 
Соня Коджебашева 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                      

Национално състезание по 

ИТ „IT Знайко +“  

януари 

2021г 

В. Станчева 

В. Сабахлъкова 

 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                      

                                                                           

Национално състезание по 

история 

на България, организирано 

от „Образование без 

граници“ 

Декември 

2020г. 

А. Демерджиева 

А. Кичукова 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                      
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Национално състезание по 

елементарна математика – 

ФМИ, София 

февруари 

2021г. 
И.Станкова 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                      

Участие в XII Национално 

състезание по ИТ – 

Благоевград  

Март 2020г. М. Панева 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                      

Състезание по английски 

език на училищата членове 

на Асоциацията 

„Cambridge” 

февруари  

2021г. 
Учителите по АЕ 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева   

 Д. Кафкова                                                                                                                                          

„Creative writing“- 

състезание по чужд език 

февруари  

2021г. 

Е. Зойкова 

Г. Иванова 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева   

 Д. Кафкова                                                                                                                                          

Европейско кенгуру 
март  

2021г. 
Членовете на МО 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева  

Д. Кафкова                                                                     

Пролетни математически 

състезания 

март  

2021г. 
Членовете на МО 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                      

Участие в състезание за 

речеви и комуникативни 

умения и компетенстности 

октомври 

2020 г. 
Учителите по АЕ 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                                                                                             

VII Регионално състезание 

в гр. Благоевград по 

география и икономика 

април 

2021г. 

В. Фърчева 

Б. Вълканов 

 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                      

Математическо състезание 

„Математика за всеки“ за 

ученици от IVклас 

април 

2021 

 

Членовете на МО 

 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                      

Национално състезание 

„Технологии, творчество, 

предприемачество“ – гр. 

Гоце Делчев 

 

 

юни 2021г. 

Н. Воденичарова 

В. Станчева 

 

 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                                                                                            

Лингвистично кенгуру 
Март/април 

2021г. 
Учителите по ЧЕ 

Директора 

ЗДУД                       
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З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                       

Състезание по правопис 

„Spelling Bee” 
април 2021г. 

М. Вангелова 

Д. Хаджиева 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                                                                                               

Национално състезание  

„Четящо кенгуру“ 

февруари 

март 

2021г. 

Учителите по БЕЛ 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                                                                                               

Национално състезание 

„Ключът на 

музиката“ 

 

Януари 

2021 г. 
Л. Сейрекова 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева 

Д. Кафкова                                                                                                                                               

 

 

Дейност 1.3. Участие в конкурси 

 

Конкурси 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

Национален ученически 

конкурс-„Национален парк 

Рила-познат и непознат“ 

м.ноември 

2020 г. 

В. Фърчева 

Б. Вълканов 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева    

Д. Кафкова                                                                     

Национален конкурс по 

гражданско образование 

„Хората – еднакви и 

различни” 

м. декември 

2020г. 

Н. Ангушева 

М. Стоянова 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева    

Д. Кафкова                                                                     

Национален конкурс за 

рисунка и приложно 

изкуство“Водата –извор на 

живот“ 

м.03.2021г. И. Костадинов 

 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева    

Д. Кафкова                                                                     

Международен конкурс за 

детска рисунка“С очите си 

видях беда“ 

Районен - 

м.04. 

2021г. 

 

И. Костадинов 

 

Л. Сейрекова 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева    

Д. Кафкова                                                                     

Национален ученически 

конкурс на тема „Не се 

гаси туй, що не гасне” 

м. март 

2021г. 

А. Кичукова 

А. Демерджиева 

К. Беева 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева    

Д. Кафкова                                                                     

Национален конкурс 

„Космосът-настояще и 

бъдеще на човечеството” 

Май 

2021г. 

К. Патинова 

 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева  

Д. Кафкова 

Oрганизиране на училищен 

конкурс за ученическо 

Юни 

2021 г. 

Учителите по български 

език и литература 

Директора 

ЗДУД                       
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творчество ”Таланти в 

действие” 

З. Милчева   

Д. Кафкова 

Международен ученически 

конкурс „Заедно в XXI век” 

м. юни 

2021г. 

Б. Вълчева 

И. Костадинов 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева    

Д. Кафкова                                                                     

 

 

Дейност 1.4. Участие в изложби 

 

Изложба на ученически 

рисунки на възрожденска 

тематика  20.11. 2020г. 

ноември 

2020г. 

Учителите по история 

И. Костадинов 

Директора 

ЗДУД 

Зл. Милчева  

Д. Кафкова 

Изложба:“Коледа – 

български коледни обичаи“ 

декември 

2020г.  

И. Костадинов Директора 

ЗДУД 

Зл. Милчева  

Д. Кафкова 

Изложба на талантливи 

ученици и преподавателя  

по изобразително изкуство 

  

април 

2021г 

 

  

И. Костадинов 

 

 

  

Директора 

ЗДУД  

Зл. Милчева  

Д. Кафкова  

Изложба на ученически 

рисунки посветени на “ 

Ден на народните 

будители“  

май  

2021 г. 

И. Костадинов 

 

 

Директора 

ЗДУД  

Зл. Милчева  

Д. Кафкова 

 

 

Дейност 1.5. Участие в екскурзии 

 

Екскурзии 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

Съгласно плана на 

класните ръководители и 

съобразно с 

епидемиологичната 

обстановка в страната.  

 Класният ръководител ЗД-Пиргова 
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Дейност 2. Участие в организирането и провеждането на училищни тържества и мероприятия. 

 

Дейност 2.1. Организиране на училищни тържества и празници. 

 

 

Конкретни дейности 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

Тържествено откриване на 

новата 2020/2021 учебна година 
15.09.2020г. 

В. Кирева 

Л. Сейрекова 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева             

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                               

Изготвяте на табла, посветени на 

112 годишнината от обявяване 

на Независимостта  на България 

–22.09. 

20.09.2020г. 

И. Костадинов 

Б. Вълканов 

 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                   

Международен ден на музиката- 

изготвяне на информация за часа 

на класа 

01.10.2020г. 

Л. Сейрекова 

Г. Граматова 

 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева   

 Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                 

Щамповане на цветни балони с 

изображения на народни 

будители и 

поставянето им като украса във 

фоайетата 

на училището за 1 ноември. 

31.10.2020г. 

Ал. Демерджиева 

И. Костадинов 

А. Кичукова 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева       

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                             

Първи декември- Ден за борба 

против СПИН 
01.12. 2020г. 

Г. Граматова 

Ученическият съвет 

на училището 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева  

 Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                    

Отбелязване на коледните 

празници 

 

декември 

2020г. 

Комисия 

Ученическият съвет 

на училището 

 Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева   

 Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                 

Международен ден на думата 

„Благодаря“ 
10.01.2021 

М. Стоянова 

 Г. Граматова 

 

Ученическият съвет 

на училището 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отбелязване на годишнината от 

обесването на Васил Левски  

февруари  

2021г. 

К. Беева 

И. Костадинов 

 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева  

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Национален празник - 3 март  02.03. 2021г. 
Б. Вълканов 

Б. Вълчева 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева  
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Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отбелязване на международния 

ден на поезията – Поетично 

кафене 

март 2021г. 
Л. Харизанова 

С. Миладинова 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Международен ден на 

паметниците на културата 
април 2021г. 

И. Костадинов 

К. Беева 

 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                 

Европейски ден за борба с 

наднорменото тегло 
22.04.2021г. 

С.Мегданова 

К. Мангалова 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Организиране и провеждане на 

тържествата  по повод 100-

годишнината и патронния 

празник  на ПМГ  

май 2021г. Комисия 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тържествено отбелязване на 24 

май- Ден на славянската 

писменост и култура 

май 2021г. Комисия 

 Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева       

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ден на Христо Ботев и на 

загиналите за свободата и 

независимостта на България 

юни 2021г. 

Г. Граматова 

Ученическият съвет 

на училището 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева  

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тържествено връчване на 

дипломите на зрелостниците до 

22 юни 

юни 2021г. 

Класните 

ръководители на XII 

клас 

Директора  

ЗДУД                       

З. Милчева       

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тържествено закриване на 

учебната година 
30.06.2021г. Комисия 

 Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева                 

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Официално връчване на 

свидетелствата за основно 

образование  

юли 2021г. 

Класният 

ръководител на 7 

клас 

Директора 

ЗДУД                       

З. Милчева  

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3 - оптимизиране на мрежата от извънкласни форми, обхващаща 

компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на 

заложбите им 

 

Дейност 1.1. Създаване на школи по математика за ученици на ПМГ и за четвъртокласници. 
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                                                                                                                        Срок: м. ноември 2020г. 

                                                                                                          Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева 

Дейност 1.2. Сформиране на групи по интереси в областта на математиката, информатиката, 

природните науки и технологиите за развитие на ключовите компетентности на учениците. 

  

                                                                                                                      Срок: м. октомври 2020г. 

                                                                                                          Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева 

 

Дейност 2. Организиране и провеждане на  спортни турнири  по различни видове спорт за насърчаване 

и развитие на ученическия спорт 

 

Дейност 2.1. Училищен спортен календар за учебната 2020/2021 година. 

 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2020/2021 
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№ СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 
МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

1. 

 Отбелязване на  европейския 

ден на спорта в училище със 

следните дейности: спортно-

състезателни  игри и футбол за 

ученици от V-VII клас , 

„стрийтбол“и тенис на корт за 

ученици от VIII-X клас  и 

волейбол и тенис на корт  за 

ученици от XI-XII клас .Целта е 

да се насърчи физическата 

активност сред учениците. 

 

25.09.2020 

А.Халачев 

Р.Джинев 

А.Калайджиев 

Г.Стефанов 

 

Спортни 

площадки на ПМГ   

2. 
Вело-поход по повод 100 

години ПМГ „Яне Сандански“ 

м.октомври 

2020 

А.Халачев 

Р.Джинев 

А.Калайджиев 

Г.Стефанов   

По предварително 

утвърден маршрут   

3. 

Вътрешно-училищен турнир по 

футбол за момчета VII-X,XI-XII 

клас с цел създаване на интерес 

и мотивация към спортна 

дейност както и развиване на 

колективния дух. 

м.ноември 

2020 

А.Калайджиев 

Г.Стефанов 

Спортни 

площадки на ПМГ   

 

 

4. 

Вътрешно-училищно 

състезание по тенис на маса с 

участие на ученици от V – XII 

клас  с цел създаване на интерес 

и мотивация към спортна 

дейност както и развитие на 

екипната работа. 

м.януари 

2021 

А.Калайджиев 

Р.Джинев 

Г.Стефанов 

Физкултурен 

салон на  ПМГ 

5. 

Вътрешно-училищно 

състезание по Волейбол на 

открито, с участието на ученици 

от VIII-X, XI-XII клас с цел 

подобряване на 

индивидуалните качества и 

придобиване на успешна 

личностна изява. 

м.март 

2021 

Р.Джинев 

Г.Стефанов 

Спортни 

площадки на ПМГ 

 

6. 
Турнир по „народна топка“ с 

участието на момичета от V-VII 

м.март 

2021 

Г.Стефанов 

А.Калайджиев 

Спортни 

площадки на ПМГ 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4 – поставяне на ученика в активна гражданска позиция и утвърждаване 

на формите на ученическо самоуправление 

 

Дейност 1. Функциониране на  Ученическия съвет на училището 

 

1.1. Организиране на благотворителни кампании и отбелязване на международни дни, празници и др. 

                                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                              Отговорник: Педагогическия съветник 

1.2.Сътрудничество  с представители на ученически съвети от други училища в гр. Гоце Делчев. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                              Отговорник: Педагогическия съветник 

 

клас с цел развиване на 

двигателните качества и 

отборния дух. 

Р.Джинев 

 

 

7. 

Турнир по тенис на корт за 

ученици VIII - XII клас с цел 

популяризиране на ракетните 

спортове в училище 

 

м.април 

2021 

 

А.Халачев  

Г.Стефанов 

Р.Джинев 

 

Спортни 

площадки на ПМГ 

8. 

Участия на ученици и отбори от 

училището на общински, 

областни, зонални и 

републикански състезания 

  V-VII, VIII-X, XI-XII клас. 

м.април- 

м.май 

2021 

А.Калайджиев 

Р.Джинев 

А.Халачев 

Г.Стефанов 

 

От национален 

спортен   

календар на МОН 

9. 

Спортен празник /спортно-

подготвителни и забавни  

игри,щафета,стрелба с 

лък,спортни игри,български 

народни хора/ 

V-XI клас с цел по-добра 

социализация и развиване на 

двигателни умения. 

м.май 

2021 

А.Калайджиев 

Р.Джинев 

А.Халачев 

Г.Стефанов  

Спортна база 

Арената на 

Неврокоп 

10. 

Туристически поход до воден 

басейн,с цел запознаване 

учениците с инструктажите по 

водна безопастност по време на 

лятната ваканция. 

м.юни 

2021 

А.Калайджиев 

Р.Джинев 

А.Халачев 

Г.Стефанов 

 

м.“Язовирите“ 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5 - сътрудничество и взаимодействие между родителската общност и 

училището 

Дейност 1. Формиране на позитивно родителство 

1.1. Функциониране на Обществения съвет към ПМГ „Яне Сандански“, гр.Гоце Делчев, за 

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. 

                                                                                                          Срок: Постоянен 

                                                                                                          Отговорник: Директорът 

1.2. Провеждане на общи и тематични родителски срещи. 

                                                                                                     Срок: минимум две на учебен срок 

                                                                               Отговорник: ЗДУД Зл. Милчева, Д. Кафкова 

1.3. Взаимодействието с родителите се осъществява в рамките на:  

- Планираните родителски срещи. 

- Часовете на класния ръководител за консултиране на родители. 

- Индивидуални срещи и консултации с педагогическия съветник на училището. 

- Индивидуални консултации на ученици и родители от учителите във връзка с учебното съдържание, 

личностното развитие на детето и неговото професионално насочване. 

- Съобщения по електронна поща или телефонни разговори  за своевременно информиране на 

родителя/настойника, при отсъствие на ученика от училището или при други спешни поводи. 

- Сайта на училището относно информиране за предстоящи и отминали събития, изяви и награди на 

учениците, отворени дискусии по определени въпроси в училището, и други, значими за училищния 

живот, теми.   

                                                                  

                                                                 Срок : постоянен 

                                                                     Отговорник: педагогически съветник, В.Сабахлъкова              

                                                                                                                               и Е.Тодорова      

 

1.4. Провеждане на съвместни инициативи с родителите: 

 

клас  Първи срок Втори срок 

5 - 7  

Реализиране на инициативата в 

училището „Аз и моето семейство“ 

- представяне на начина на живот на 

различни семейства. 

Включване на родителите в празници 

и тържества: - „Седмица на четенето“ 

– ежедневни мероприятия през 

посочената седмица, между които: 

Изготвяне на постери с любими 

цитати от книги; илюстрации към 

любими книги и оформянето им като 

изложба; маратон на четенето;  

8 Подготовка на коледни тържества, 

оформяне на базар от изработени 

сувенири и картички от деца и 

родители. 

„Родителите като лектори“ – 

родителите, представящи своите 

професии (адвокат, лекар, 

пожарникар, съдия и др.) пред 

учители и ученици с цел 

професионално насочване, 

интердисциплинарни връзки и 

създаването на чувство за 
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приемственост между поколенията 

9 „Родителите като лектори“ – 

родителите, представящи своите 

професии (адвокат, лекар, 

пожарникар, съдия и др.) пред 

учители и ученици с цел 

професионално насочване, 

интердисциплинарни връзки и 

създаването на чувство за 

приемственост между поколенията 

Прилагане на Модела „Училище за 

родители“. Планиране на обучения по 

теми, идентифицирани като дефицит в 

професионалната подготовка на 

педагозите. Включване на родители в 

тези обучения. Примерни теми:  

1. Предизвикателствата на 

Поколението Z  

10 Подготовка на коледни тържества, 

оформяне на базар от изработени 

сувенири и картички от деца и 

родители. 

Засаждане на цветя в двора на 

училището 

11 Прилагане на Модела „Училище за 

родители“. Планиране на обучения 

по теми, идентифицирани като 

дефицит в професионалната 

подготовка на педагозите. 

Включване на родители в тези 

обучения. Примерни теми:  1. 

Навиците за четене и общата 

култура  

 

Прилагане на Модела „Училище за 

родители“. Планиране на обучения по 

теми, идентифицирани като дефицит в 

професионалната подготовка на 

педагозите. Включване на родители в 

тези обучения. Примерни теми: 1. 

Виртуални и реални игри 

12 Поход Среща свързана с кариерно и 

професионално развитие „Професията 

като призвание“ 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ 

 

 

1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013-2020) 

 
 

1.1 План за реализиране на Програмата за превенция на отпадане от училище през 2019/2020 учебна година 

№ Дейности Задачи Срок Очаквани резултати 

Индикатор

и за 

изпълнени

е 

Отговорник 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Ранно идентифициране на ученици в риск 
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1.1 

Изготвяне на 

индивидуална 

оценка за 

учениците от 

новия прием 

Изготвяне на 

въпросници за 

идентифициране 

учениците в риск 

Октомври 

2020 

Идентифициране на  

ученици в риск от 

отпадане 

Всички 

ученици от 

новия 

прием-V-

VIII клас 

Педагогиче

ски 

съветник и 

класните 

ръководите

ли 

1.2 

Създаване на 

регистър на 

застрашени 

ученици от 

ранното отпадане 

от училище 

Изготвяне на 

регистър на 

идентифицираните 

ученици и техните 

профили и план за 

работа с тях 

Октомври 

2020 

Организация в 

работата с ученици в 

риск от отпадане за 

успешното им 

интеграция в 

образователната 

система 

Учениците, 

които са 

застрашени 

от отпадане 

Педагогиче

ският 

съветник и 

съответнит

е класни 

ръководите

ли 

1.3 

Среща с 

родителите на 

идентифициранит

е ученици в риск с 

цел преодоляване 

на опасността от 

ранно отпадане от 

училище 

Изготвяне на 

материал за 

запознаване 

родителите на 

родителска среща с 

последствията от 

ранното отпадане от 

училище 

Октомври 

2020 

Развитие на силните 

страни на личността 

на застрашените 

ученици и постигане 

на по-добра 

интеграция в 

образователната 

система  

Учениците, 

застрашени 

от отпадане 

Педагогиче

ският 

съветник, 

класни 

ръководите

ли и 

родителите 

1.4 

Създаване на 

подкрепяща среда 

за всеки ученик от 

групата 

Насочване на 

учениците към 

занимания и клубове 

по 

интереси,съобразени 

с техните 

потребности и 

развитие на 

личностните им 

качества 

Ноември  

2020 

Създаване връзка на 

доверие между 

родители-учители- 

ученици 

Учениците, 

застрашени 

от отпадане 

Педагогиче

ският 

съветник, 

класни 

ръководите

ли и 

родителите 

1.5 

Сформиране на 

екип за работа със 

застрашени 

ученици от ранно 

отпадане от 

училище 

Работа на екипа със 

застрашените 

ученици  с  техните 

класни ръководители 

и педагогически 

съветник  

Ноември 

2020 

Включване на 

учениците в  групи за 

развитие на техните 

личностни 

способности и по-

добра социализация в 

училищната общност 

Регистрира

ни ученици 

от отпадане 

Екип за 

работа с 

ученици, 

застрашени 

от  

отпадане 

от училище 

II. Предотвратяване на причините за отпадането на деца от училище. 
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1. Област на въздействие - Социално-икономически причини 

 

1.1 

Организиране на 

Коледна 

благотворителна 

кампания в 

подкрепа на 

ученик или 

семейство в 

неравностойно 

положение  

Изготвяне на базар с 

картички, сладкиши 

и коледна украса 

Декември 

2020 

Подпомагане на 

ученици в 

неравностойно 

положение 

15 

ученици 

Педагогическ

и съветник  

Училищен 

парламент  

1.2 

Създаване на 

работилница за 

мартеници  

Изработване на  

мартеници 
Март 2021 

 Подпомагане на 

ученици в нужда 

15 

ученици 

Педагогическ

и съветник 

Училищен 

парламент  

1.3 

Организиране на 

великденско 

състезание  

 

 

Боядисване на яйца и  

изготвяне на 

великденски украси  

Април 

2021 

Развиване на умения 

за работа в екип сред 

учениците  

20 

ученици 

Училищен 

парламент и 

педагогическ

и съветник 

2. Област на въздействие - Етнически причини 

2.1 

 Прожектиране на  

филм за 

различните етноси 

в България 

Подбиране на 

подходящ филмов 

материал за 

различните етноси и 

тяхната култура 

Ноември 

2020 

Развиване на чувство 

за толерантност у 

учениците към 

разликите в 

етническите групи и 

техните обичаи 

15 

ученици 

Класните 

ръководители 

на учениците 

от новия 

прием  

2.2 

Беседа и дискусия 

за рисковете от 

безразборните 

полови контакти  

и ранното 

забременяване 

Изготвяне на 

материали и 

презентации по 

темата  

Януари 

2021 

Намаляване броя на 

учениците от тази 

рискова група 

20 

ученици 

Педагогическ

и съветник и 

класните 

ръководители 

на 6,7 и 8 

класове 

 

2.3 Разработване и 

изнасяне на урок 

Подготвяне на 

различни материали 
Март 2021 Мотивиране на 

учениците към 
15 

Ученически 

парламент, 
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на принципа 

„връстници 

обучават 

връстници „ пред 

класовете от 

новия прием по 

случай Деня на 

търпението  

за представяне пред 

класовете  

толерантни 

междуличностни 

отношения 

ученици педагогическ

и съветник и 

ученици по 

проекта  

3. Област на въздействие - Образователни причини 

3.1 Спортни игри 

Организиране и 

провеждане на 

спортни състезания и 

игри 

Март 2021 

Мотивиране на 

ученици с 

проблеми в 

училище (голям 

брой отсъствия и 

слаб успех) 

50 

ученици 

Р. Джинев 

А. 

Калайджиев 

А. Халачев 

Г. Стефанов 

3.2 

Беседа с 

представители 

на ОКБППМН за 

вредата от 

наркотиците 

Организиране и 

провеждане на беседа 

за вредата от 

наркотиците 

Юни 2021 

Намаляване броя 

на учениците, 

посягащи към 

наркотични 

вещества 

50 

ученици 

Педагогичес

ки съветник 

Н. 

Ангушева 

М. Стоянова 

III. Мотивиране на учениците 

1.1 

Консултиране на 

семейства на 

ученици, 

застрашени от 

ранно отпадане 

Осъществяване на 

комуникация между 

училището и 

семейството за 

приобщаване към 

училищната общност 

на застрашените от 

отпадане деца 

При 

необходимост 

през цялата 

учебна 

година 

Повишаване на 

информираността 

на родителите за 

развитието на 

ученика през 

учебната година 

25 

ученици 

Педагогичес

ки съветник 

и класни 

ръководител

и на 

застрашени 

от отпадане 

ученици 

1.2 

Създаване на 

празнични 

украси в 

училището 

Подготвяне и 

украсяване на 

училището 

декември 

2020 март 

2021 

май 2021 

Изграждане на 

умения за работа в        

екип 

15 

ученици 

Педагогичес

ки съветник 

Ив. 

Костадинов 

Ученически 

парламент 
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1.3 

Организиране и 

провеждане на 

час на класа с 

родители на 

ученици, 

упражняващи 

различни 

професии 

Организиране и 

провеждане на беседа 

с родители   

Март 2021 

Кариерно 

ориентиране и 

подпомагане на 

учениците в 

техния избор на 

продължаващо 

образование и 

професия   

30 

ученици 

Класните 

ръководител

и и 

педаогическ

и съветник  

 

 

2. Изпълнение на Националната стратегия  за насърчаване и повишаване на грамотността  (2014 – 

2020) 

 

 

2.1 ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И 

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА  

 

Мярка № Дейности Очаквани 

резултати 

Срок за 

изпълнение 

Отговорник Участници 

Мярка 1. 

Привличане 

на 

общественото 

внимание към 

значението на 

грамотността 

и 

популяризира

не на четенето  

1 Популяризиране на 

Училищния план за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността чрез 

публикуването му 

 

Популяризир

ане на 

четенето като 

средство за 

преодоляване 

на дефицити 

в 

грамотността 

 

октомври Учител по 

ИТ 

Учителите по 

БЕЛ 

2 Участие на 

учениците от ПМГ 

„Яне Сандански“ в 

инициативата „Купи 

1 книга. Дари я на 

своето училище“, 

идеята е на 

асоциация 

„Българска книга“ с 

подкрепата на 

Министерството на 

образованието и 

науката 

 

Обогатяване 

на 

училищната 

библиотека с 

нови 

заглавия, 

създаване на 

класни 

библиотеки, 

което е в 

унисон с 

политиката 

на 

септември Класните 

ръководите

ли 

 

Учениците от 

ПМГ „Яне 

Сандански“ 
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Министерств

ото за 

подобряване 

на 

образователн

ата и 

библиотечна 

среда в 

училищата 

 

3  Идейни проекти на 

класа: „Аз прочетох 

тази книга. Прочети 

я и ти” 

Повишаване 

на 

мотивацията 

на учениците 

да четат 

художествена 

и научна 

литература 

ноември Ал. 

Мандажиев 

С. 

Миладинов

а 

Ученици от 

VIII клас 

4 Включване на 

ученици и учители в 

инициативата 

„Седмица на 

четенето“  

Повишаване 

на 

мотивацията 

на учениците 

да четат 

художествена 

и научна 

литература 

ноември Д. 

Обущарова  

Л. 

Харизанова 

Ученици IX 

клас 

5 Изработване на 

послание за Facebook  

и за сайта на 

училището на тема: 

„Двадесет причини 

да чета“ 

Повишаване 

на 

мотивацията 

на учениците 

да четат 

художествена 

и научна 

литература 

декември Е. 

Тодорова 

Ал. 

Мандажиев 

Хуманитарни

те паралелки 

6 Изграждане на кът за 

четене в класната 

стая „Класна 

библиотека“ 

Популяризир

ане на 

четенето като 

средство за 

преодоляване 

на дефицити 

в 

грамотността 

януари Учителите 

по БЕЛ и 

класните 

ръководите

ли 

Учениците от 

всички 

паралелки 
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Мярка 2. 

Подпомагане 

на родителите 

за 

усъвършенств

ане на техните 

умения да 

увличат и да 

насърчават 

децата си към 

четене и към 

развитие  

на езикови 

умения  

1 Попълване на 

ученически лексикон 

„Любимата ми книга 

е ...”  

Повишаване 

на 

информирано

стта на 

родителите 

относно 

ролята на 

четенето 

 

февруари Е. Попова Ученици  

XI клас 

Мярка 3.  

Осигуряване 

на лесен 

достъп до 

книги и други 

четива  

 

1 Организиране на 

инициатива ,,Деца 

четат на деца“ – V – 

VII клас във фойето 

на IV етаж 

Популяризир

ане на 

четенето като 

средство за 

преодоляване 

на дефицити 

в 

грамотността 

март С. 

Миладинов

а 

 

Мярка 1. 

Оценяване 

равнището на 

грамотност  

1 Участие в областни и 

национални 

конкурси и 

състезания 

Популяризир

ане на 

регионално 

ниво на 

училищните 

постижения в 

областта на 

грамотността 

октомври- 

юни 

Учители 

хуманитари

сти 

 

2 Диагностициране 

езиковото равнище 

на учениците от V- 

XII клас - входни и 

изходни равнища 

Оценяване 

равнището на 

грамотност 

октомври – 

юни  

Главен 

учител 

 

Мярка 3. 

Преодоляване 

на  

дигиталната 

пропаст  

1 Включване на 

дигитално четене в 

образователния 

процес, извличане на 

информация от 

прочетените текстове 

и оформянето й в 

ученически продукти 

 октомври – 

май  

Учители по 

ИКТ и 

учителите 

по БЕЛ 

 

2 Използване на 

електронни речници, 

 октомври – 

май  

Учители по 

БЕЛ и ИКТ 
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справочници и 

електронни 

библиотеки за 

засилване на 

интереса към 

четенето и 

подобряването на 

четивната техника на 

учениците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

V. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

 

План за работа на педагогическия съвет през учебната 2020/2021г. 

 

М.СЕПТЕМВРИ 

 

1. Избор на протоколчик. 

2. Отчитане на планувания и реализиран прием за учебната 2020/2021 г. 

3. Избор на училищни комисии-постоянни. 

4. Избор и приемане на формите на обучение. 

5. Запознаване с разпределението на часовете от OOП, ЗП, ПП, разширена и факултативна 

подготовка на учителите през 2020/2021 учебна година. 

6. Избор на председатели на методически обединения за учебната 2020/2021 г. 

7. Приемане на групите за разширена и факултативна подготовка. 

8. Приемане на училищни учебни планове за ученици в самостоятелна форма на обучение. 

9. Приемане на  Стратегията  за развитие на училището и плана за реализирането й. 

10. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието. 

11. Приемане на актуализирана програма за превенция на ранното напускане на училище. 

12.Приемане на актуализирана програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на учениците от уязвими групи. 

13.Приемане на актуализирани програми за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование на учениците 

14. Приемане на изменение в утвърдените училищни учебни планове в раздел В- СИП и раздел 

Б – ЗИП през учебната 2020/2021 г.. 

15. Приемане на годишния план за дейността на училището.  

16. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

      17. Запознаване с плана за контролната дейност на директора и заместник - директорите. 

18. Приемане на плановете на постоянните комисии. 

      19. Приемане на плана за дейността на училищната библиотека. 

20. Приемане на План за противодействие на училищния тормоз. 

21. Приемане на План за квалификация. 

      22. Приемане на План за работа на педагогическия съветник. 

      23. Запознаване с правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 

училище. 

      24. Актуализиране на плана за действие при бедствия,аварии и катастрофи. 

25. Решение на Педагогическия съвет за организиране и провеждане на учебния час за 

спортни дейности. 

      26. Приемане на актуализирания Правилник за пропускателния режим в училището. 

27. Приемане на актуализирания Етичен кодекс на училищната общност. 

      28. Приемане на училищния план на комисията по БДП. 

      29. Приемане План за дейността на главните учители. 

      30. Приемане на плана на медицинския специалист. 

      31. Решение на Педагогическия съвет за организиране на последователни учебни часове без 

почивка между тях. 

      32. Определяне на състезанията и/ или олимпиадите за участие в прием на ученици след 

завършен 4 клас за учебната 2020/2021 г. 

     33. Избор на комисия за подбор на учебници за 5, 6 и 7 клас за бъдещо ползване. 

     34. Актуализиране на критериите към отделните показатели в картата за диференцирано 

заплащане. 
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    35. Приемане на Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

за часовете, които не се водят от учители-специалисти и материали за провеждане на часовете. 

    36. Приемане на училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище за 

учебната 2020/2021 г.. 

    37. Приемане на план на комисията по дарения. 

    38. Приемане на актуализирана Противопожарна инструкция. 

 

М. ОКТОМВРИ 

 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Приемане на актуализиран  правилник за дейността на училището. 

3. Представяне на качествен и количествен анализ на входно ниво по предмети и мерки за 

преодоляване на пропуските. 

4. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 

5. Актуализиране на процедура за отпускане на стипендии на учениците от ПМГ. 

6. Утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии през първия 

учебен срок. 

7. Предложение за учител, който да бъде удостоен с наградата „ Константин Величков”. 

8. Запознаване с резултатите от проведена анкета относно изследване на тормоза в класа. 

 

М. НОЕМВРИ  

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Запознаване с обобщените резултати от проведена анкета за оценка и на тормоза между 

учениците и обсъждане на необходимостта от предприемане на конкретни мерки и 

действия. 

3. Приемане на актуализирания план за противодействие на ученическия тормоз. 

4. Приемане на Регламент за прием на ученици в пети клас в ПМГ „Яне Сандански“ 

за учебната 2020/2021. 

5. Определяне методиката за извършване на класирането за прием на ученици след 4 клас. 

6. Определяне на ред за приемане на ученици в пети клас при равен бал. 

7. Актуализиране на Правилника за дейността на училишето. 

8. Резултати от тематична проверка върху педагогическата дейност на новоназначените 

учители и наставниците им 

 

М. ДЕКЕМВРИ 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Запознаване със състоянието на ЗУД в училището. 

3. Анализ на междинното ниво на паралелките с най-нисък резултат. 

4. Обсъждане на постъпили предложения за налагане на санкции на ученици. 

5. Предложения от преподавателите за ученици, на които не може да се оформи срочна 

оценка. 

 

М. ЯНУАРИ 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Предложение за държавен план-прием за учебната 2020/2021г. след завършен 7. клас и 

след завършен 4. клас. 

3. Определяне на ред за приемане на ученици при равен бал. 

4. Актуализиране на Процедурата за отпускане на стипендии на учениците в ПМГ „Яне 

Сандански“. 

5. Приемане на докладите на класните ръководители за резултатите от успеха на учениците 

от 5-12 клас. 



30 

 

6. Обсъждане на проектопредложения за  квалификационни курсове, в които да бъдат 

включени педагогическите специалисти за календарната 2021 година. 

 

М. ФЕВРУАРИ 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Отчитане на резултатите от обучението и възпитателната работа през първия учебен 

срок  

3. Отчитане дейността на МО. 

4. Информация за работата на извънкласните форми на работа в училище. 

5. Информация на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен 

срок.  

6. Информация за дейността на постоянно действащите комисии през първия учебен срок 

на учебната 2020-2021 година. 

7. Отчет за дейността на педагогическия съветник за първия учебен срок. 

8. Отчет за дейността на медицинския специалист. 

9. Отчет за дейността на училищната библиотека. 

10. Решение на Педагогическия съвет за определяне на балообразуващи учебни предмети за 

паралелките прием след 7. клас. 

11. Определяне на единни правила за задълженията на всички служители, свързани със 

случаите на тормоз. 

 

М. МАРТ 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Информация за извършена тематична проверка. 

3. Запознаване с констативни протоколи за извършени проверки. 

4. Разглеждане на предложения от класни ръководители и учители за налагане на санкции 

на ученици. 

5. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии за втория 

учебен срок. 

6. Анализ на нивото на усвояване на компетентности от учениците в V, VI, VII, VIII и IX, 

X, XI класове, усвоени знания в XII клас и предложения за съвместни мерки от 

учителите. 

 

М. АПРИЛ 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Предложения от преподавателите за ученици от 12 клас, на които не може да се оформят 

срочни и годишни оценки. 

3. Избор на комисия за връчване на награда „Таланти в действие”. 

4. Предложение за награждаване на учители и непедагогически персонал с почетна значка 

и почетен знак в резултат на постъпили предложения от заместник –директорите, 

главните учители и председателите на МО. 

5. Избор на комисия за определяне на ученик, носител на наградата „Спаса Фурнаджиева” 

6. Избор на комисия за определяне на ученик, носител на наградата „Андрей Боцев“ 

7. Предложение за награждаване на ученици с книга по повод Патронния празник на 

училището. 

8. Избор на комисия за удостояване на зрелостник с награда за изключителни заслуги в 

областта на хуманитарните науки.  

9. Предложение за награждаване на ученици с почетна значка в резултат на предложения 

от класни ръководители и учители. 

10. Предложение за награждаване с почетна значка и почетен знак на зрелостници по повод 

патронния празник на училището. 

11. Избор  на знаменосци и асистенти на училищното и националното знаме. 
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М. МАЙ 

 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 

24 май. 

3. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 

24 май от кмета на град Гоце Делчев. 

4. Приемане докладите на класните ръководители за резултатите от успеха на учениците от 

12 клас. 

5. Приемане на списък за награждаване на зрелостници по повод на 24 май.  

6. Предложение на Директора за присъждане на почетния знак на ПМГ на учители. 

7. Приемане на списъци с изявени ученици за награждаване по повод 18 май-Патронния 

празник на училището. 

8. Предложение за удостояване с наградата „Спаса Фурнаджиева”,  наградата „Андрей 

Боцев“ и с наградата за изяви в областта на хуманитарните науки. 

9. Предложение за награждаване на служители от непедагогическия персонал с материална 

награда. 

 

М. ЮНИ 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Годишен отчет за дейността на МО и постоянните комисии.  

3. Приемане докладите на класните ръководители за успеха на учениците от 5-11 клас. 

4. Приемане на списъка на учебниците, с които училището ще работи през новата учебна 

година. 

5. Предложения от преподавателите за ученици, на които не може да се оформи срочна и 

годишна оценка. 

6. Определяне на условията и реда за заемане на свободните места в паралелките. 

7. Приемане на предложение за награждаване на победителя от конкурса „Таланти в 

действие”. 

8. Обсъждане на предложение за награждаване на ученици за високи резултати, издигащи 

авторитета и престижа на училището. 

9. Обсъждане на предложение за удостояване на ученици с почетна значка за високи 

постижения в учебната и извънкласна дейност през учебната 2020/2021. 

10. Анализ на резултатите от олимпиади и национални състезания и конкурси през учебната 

2020/2021  година. 

11. Информация за работата на постоянните комисии  в ПМГ”Яне Сандански” през учебната 

2020/2021 година. 

12. Приемане на групите за факултативна подготовка и втори чужд език за следващата 

учебна година. 

13. Приемане на списък с ученици, кандидатстващи за еднократни стипендии за постигнати 

високи образователни резултати. 

14. Избор на комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда на педагогическия 

персонал за учебната 2020/2021 година. 

15. Приемане на списък на учениците от 12 клас, чиито родители ще получат 

благодарствени писма при връчване на дипломите по предложение на класните 

ръководители. 

16. Определяне на условията и реда за заемане на свободните места в паралелките за 

учебната 2021/2022 година. 

17. Обсъждане и приемане на училищни учебни планове, раздел Б за профилирани 

паралелки с прием след завършен 7 клас  за учебната 2021/2022 година.  
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18. Предложение от учители и класни ръководители за награждаване на изявени ученици, 

заели призови места в конкурси и състезания след Патронния празник на училището. 

19. Обсъждане и приемане на провеждането на учебния час за спортни дейности през 

учебната 2021/2022 година. 

20. Предложение на Директора за определяне на учителите, на които ще се възложи 

изпълнение на дейностите по национална програма „Ученически олимпиади и 

състезания“. 

21. Приемане на училищна програма за часовете, които не се водят от учители специалисти 

по мярката „Без свободен час“. 

 

М. ЮЛИ 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Анализ на резултатите от ДЗИ – майска сесия 2021 година. 

3. Анализ на резултатите от НВО в VII  и X клас през учебната 2020/2021 година. 

4. Доклад – анализ на резултатите от учебната 2020/2021 г. и изпълнението на годишния 

план на училището. 

5. Приемане на проект на Списък-образец 1 за следващата учебна година. 

6. Обсъждане на предложение за удостояване на зрелостници с почетното отличие 

„Национална Диплома“. 

7. Информация за работата на училищната библиотека. 

8. Отчет за извършените дейности в здравния кабинет на ПМГ „Яне Сандански“ през 

учебната 2020 /2021 година. 

9. Сравнителен анализ от вход-изход по учебни предмети през учебната 2020/2021 година. 

10. Информация за дейностите на групите по факултативна подготовка през учебната 

2020/2021 година. 

11. Отчет за дейността на клубове и школи през учебната 2020/2021 година. 

12. Отчет за дейността на педагогическия съветник през учебната 2020/2021 година. 

13. Отчет за дейността на главните учители през 2020/2021 учебна година 

14. Приемане на списъка с учебници за XII клас, с които училището ще работи през новата 

учебна година. 

 

VІІ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план 

и реализиране на цялостната училищна политика  

 

 

ПЛАН   НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И ЛИТЕРАТУРА ЗА 

УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 

 

Цели: 

 

1. Осъществяване на целенасочено и качествено обучение за повишаване на 

функционалната грамотност на учениците.  

2. Формиране и развиване на ключови езикови, социокултурни и комуникативни компетентности 

за постигане на високи резултати на НВО след завършен VII и X клас и ДЗИ след  завършен XII  

клас. 
3.  Стимулиране креативността на учениците, поставянето им в активна мисловна дейност 

за разгръщане на способности и таланти, изграждане на общи хуманитарни ценности. 

4. Повишаване квалификацията на учителите по БЕЛ във връзка с прилагането на                  

съвременните иновативни методи  на преподаване  за изграждане на прагматично 

ориентирани млади хора. 

5. Участие на учителите в работа по проекти и извънкласна дейност. 
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Задачи: 

1. Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците по български език и 

литература чрез прилагане на иновативност и ефективност в педагогическите практики. 

2. Осъществяване на интердисциплинарен подход и проекто-базирано обучение с цел  

усъвършенстване на уменията за работа в екип, за разработване и представяне на проект, 

на информационните и комуникационните умения. 

3. Съобразяване на учебната работа по български език и литература с изискванията за 

полагане на НВО, ДЗИ и кандидатстудентски изпити. 

4. Повишаване професионализма на учителите по български език и литература чрез участия 

в квалификационни курсове за придобиване на по – висока ПКС. 

 

 

 

Дейности:  

 

№ Дейност Срок Отговорник 

1.  Обсъждане дейността на МО и планиране на 

работата му през учебната 2020/2021 година.  

м. септември Председателят на МО 

2.  Изготвяне прецизно и в срок на необходимата 

документация  за осъществяване на качествена 

учебно възпитателна дейност през новата учебна 

година. 

м. септември Членовете на МО 

3.  Обсъждане на новия формат на НВО по български 

език и литература в X клас , критериите за 

оценяването му и посоки на подготовката.  

м. октомври Председателят на МО 

 

4.  Провеждане   на  входно ниво, подчинено на 

приетите компетентности и критерии в края на 

изтеклата учебна година. Коментар на получените 

резултати.  

м. октомври Членовете на МО 

5.  Обсъждане на насоките в работата по профилирана 

подготовка в 11 клас. 

м. октомври Евгения Попова-

Балакчиева 

6.  Отбелязване на Деня на народните будители с 

учениците от V- VII клас. 

м. ноември С.Миладинова 

Д.Обущарова 

7.  Олимпиада по български език и литература. м. януари Членовете на МО 

8.  Популяризиране на добри практики от ефективно 

осъществени междупредметни връзки в уроци по 

български език и литература от председателя на 

ПУО. 

м.декември 

м.април 

Екатерина Тодорова 

9.  Какво ново в образователните сайтове- споделяне 

на информация. 

м. януари Александър 

Мандажиев 

Северина Миладинова 

10.  Отчет за дейността на МО през първия учебен 

срок. 

 

м. януари Председателят на МО 

 

11.  Участие в националното ученическо състезание 

„Четящо кенгуру“ 

според 

графика 

февруари 

Председателят на МО 

 

12.  Провеждане на традиционното „Поетическо 

кафене“ в Деня на поезията 

м. март Любка Харизанова 

Александър 

Мандажиев 

13.  Организиране и провеждане на ученическо м. март Екатерина Тодорова 
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състезание с формата за външно оценяване в X 

клас 

Александър 

Мандажиев 

14.  Организиране и провеждане на ученическо 

състезание с формата за външно оценяване в VII 

клас 

м. април Северина Миладинова 

15.  Организиране и провеждане на ученическо 

състезание с формата за ДЗИ. 

м. април Виктория Кирева 

Любка Харизанова  

 

16.  Отбелязване на Деня на книгата и авторското 

право – кръгла маса, посветена на юбилея на 

гимназията. 

м. април Членовете на МО 

17.  Събиране и оценяване на материали за наградата „ 

Таланти в действие“и други литературни конкурси. 

м. май Членовете на МО 

18.  Отчет за дейността през годината и анализ на 

резултатите от ДЗИ  и НВО и изходните нива. 

м. май-юни Диана Обущарова 

Виктория Кирева 

Любка Харизанова  

Северина Миладинова 

19.  Обсъждане и приемане на списък с учебниците за 

предстоящата учебна година. 

м. юни Председателят на МО 

 

 

 

Вътрешна квалификация: 

 

 

№ 

 

 
ТЕМА 

 
СРОК 

 
ОТГОВОРНИК 

1. Обмяна на добри практики чрез интердисциплинарни 

уроци. 

м. октомври-
м.юни 

Екатерина Тодорова 
Северина Миладинова 

Диана Обущарова 

Любка Харизанова 

Александър Мандажиев 
Виктория Кирева 

 

1. 

 

НВО по БЕЛ в VII  клас – оценяване на знания и 

умения- дискусия 

м. октомври Екатерина Тодорова 

 

2. Новите образователни технологии, интернет и 

обучението по БЕЛ- тренинг 

м. ноември Северина Миладинова 

3. Изследователският подход в обучението по БЕЛ: 

между традиционното и иновативното- дискусия 

 

м. януари Любка Харизанова 

 

4.  Правописните хаоси в новия правописен речник м. март Виктория Кирева 

 

5. .Запознаване и работа с ресурси, необходими за 

работа в електронна среда- тренинг 

 

 

м. април  

 Александър 

Мандажиев 

 

6. Придобиване на IV ПКС  Любка Харизанова 

Северина Миладинова 
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ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

1. Създаване на условия за съвременно обучение чрез диференциация и подкрепа на всеки 

ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. 

2. Изграждане у учениците стратегии за придобиване на компетентности, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности. 

3. Откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и 

реализацията им. 

4. Повишаване квалификацията на учителите. 

5. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните 

взаимовръзки, както и придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на 

принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в 

Европейския съюз. 

 

 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 
1. Изработване на методика зa откриване на заложбите и способностите на всеки ученик 

при чуждоезиковото обучение чрез прилагането на индивидуален подход, който да стане 

приоритетен при работата с такива ученици; 

2. Мотивиране на учениците за участие в проекти, езикови състезания и олимпиади чрез 

създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на 

взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

3. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна 

квалификация на учителите, с помощта на които да  се постига по-добро качество на 

преподаване и развива позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично мислене 

и творчеството . 

4. Синхронизиране на дейностите между учителите по чужд език и прилагане на единни 

педагогически изисквания към учениците при подготовката им. Оказване на 

педагогическа помощ на учителите с по-малък стаж  и опит. 

5. Популяризиране на добрите практики, иновации и опит в интердисциплинарните 

уроци в областта на чуждоезиковото обучение. 

6. Създаване на папка в Google Discs за съхранение и  споделяне на иновативни 

практики и дейности.                                                                                    

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1.  
Планиране на дидактическата работа на учителите  

по чужди езици, съобразена с учебните програми.  
Септември 2020г 

Всички 

преподаватели от 

МО 

2.  
Организация по поръчка на тетрадки и учебници 

по ЧЕ. 
Септември 2020г 

Всички 

преподаватели от 

МО 
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3.  

Отбелязване Деня  на европейските езици – 26.09 

“С маска бъди и послания на чужд език сподели”-

най-атрактивен клип в Тик Ток 

Септември 2020г Членовете на МО 

4.  

Подготовка за ДЗИ: 

1.Проучване желанията на зрелостниците  за    

явяване на матура по чужд език. 

Октомври 2020г 
Е.Зойкова,  

Ф.Фейзиева 

5.  
Участие в състезание за речеви и комуникативни 

умения и компетентности 
Октомври 2020г 

Д.Дерменджиева,  

Стоян Пенков 

Е. Зойкова 

М.Вангелова 

Д. Хаджиева 

Ф. Фейзиева 

Гергана Иванова 

6.  

Набелязване на мерки за преодоляване на 

пропуските на входното ниво след извършен 

качествен и количествен анализ. 

Октомври 2020г Членовете на МО 

7.  
Организиране и провеждане на общинския кръг на 

олимпиадите по ЧЕ. 

Декември 2020г 

Януари 2021г 
Членовете на МО 

8.  
Отчет на дейността на МО по ЧЕ през І учебен 

срок. 
Февруари 2021г 

Председател на 

МО 

9.  

11 февруари - Ден на “Don’t cry over spilled 

milk”или След дъжд качулка”-дебат “Споделяй и 

мотивирай”/блог 

Февруари 2021г Членовете на МО 

10.  
Участие в Състезание по английски език – 

Кеймбридж  
Февруари 2021г 

Д.Дерменджиева,  

Стоян Пенков 

Е. Зойкова 

М.Вангелова 

Д. Хаджиева 

Ф. Фейзиева 

Г.Иванова 

11.  „Creative writing“ – състезание по чужд език  Февруари, 2021г 
Е.Зойкова 

Г.Иванова 

12.  
„Готови ли сте за матура?” – вътрешно състезание 

с формат на ДЗИ 

Февруари, Март,  

2021г 

 

Е.Зойкова 

Ф.Фейзиева 

13.  
Отбелязване на седмицата на франкофонията и 

„Талантливите звезди на ПМГ“ – шоу с 

изпълнения на чужд език  

Март, 2021г 

Т. Димитрушева 

Т.Янудова  

Е.Адамова 

учители по 

англ.език 

14.  
Обсъждане на списъка с одобрените от МОН 

учебници по чужд език за 2021/2022 учебна 

година. 

Март,2021г Членовете на МО 

15.  Участие в Лингвистично кенгуру  Март, Април 2021г Членовете на МО 

16.  
Провеждане на състезание ” Spelling bee” за 

учениците от 5,6,7 класове. 
Април 2021 

Д. Хаджиева 

М.Вангелова 

17.  
Ден на двойника-20 Април 

Намери своя звезден двойник,облечи се и 

представи любопитни факти(видео клип) 

Април 2021г 
Членовете на МО 

 

18.  Анализ на резултатите от обучението по ЧЕ през I- Февруари, Юни Членовете на МО 
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ви учебен срок и в края на учебната година. , 2021г 

19.  Отчет за дейността на МО през учебната година Юни,2021г 
Председател на 

МО 

20.  Анализ на резултатите от ДЗИ Юни,2021г 
Ф.Фейзиева 

Е. Зойкова 

21.  Разработване на интердисциплинарни уроци  
Ноември/ 

Март 

Т.Янудова 

Т. Димитрушева 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ  

 

                                Вътрешноучилищна квалификация: 
 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. 
Обучение на колеги за работа в електронна 

среда 
Септември Членове на МО 

2. 
Обмяна на добри практики чрез 

интердисциплинарни уроци 
Октомври-Юни 

Татяна Димитрушева 

Тодорка Янудова 

Златка Близнакова 

Мариела Вангелова 

 

3. 

Обичат ли да говорят тийнейджърите? За 

предизвикателствата и възможностите 

при развиване на уменията за говорене в 

часовете по английски език/семинар/ 

Октомври, 2020 Д.Дерменджиева 

4. Учителят като мениджър на класа/тренинг/ Ноември, 2020г. Т.Димитрушева 

5. Единство между преподаване и 

учене/дискусия/ 

Януари, 2021г. Е.Адамова 

6. Интернет-ресурсите в обучението по чужд 

език/дискусия/ 

Февруари, 2021г. Т.Янудова 

7. Облачните технологии и приложението им 

в часовете по чужд език - Google Forms, 

You Tube/тренинг/ 

Март, 2021г. Е.Зойкова 

 

ПЛАН  НА  МЕТОДИЧЕСКОТО  ОБЕДИНЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА ЗА                   

УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА 

 

І. Основни цели 

 

1. Развиване на творческото мислене на учениците чрез интегриране на математиката с 

другите учебни дисциплини и  формиране на умения за работа със специализирани 

софтуерни продукти. 

2. Формиране на математическа компетентност, развиване на способност за прилагане на 

математическите разсъждения за решаване на проблеми в ежедневието. 

3. Активиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено 

изучаване на математиката,  за създаване на условия и мотиви за самостоятелно 

достигане на знанията.  

http://corplus.org/training6
http://corplus.org/training6
http://corplus.org/training6
http://corplus.org/training6
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4. Повишаване на квалификацията с цел усъвършенстване и обогатяване на   

компетентностите на преподавателите за ефективно изпълнение на изискванията на 

изпълняваната работа и кариерно развитие. 

 

ІІ. Основни задачи 

 

1. Прилагане на иновативни стратегии в обучението по математика за  мотивиране на 

учениците за учене. 

2.  Създаване на условия за индивидуална изява, отговорност и увереност в собствените 

възможности на  всички ученици чрез използване на метода на проектите. 

3. Реализация на индивидуален подход при работа с талантливи ученици за 

подготовката им  за участие в олимпиади и  състезания. 

4. Споделяне на добри практики и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на 

реализация. 

 

 ІІІ. Квалификация 

1. Семинари: 

    

№ Тема Срок Отговорник 

1. Споделяне на добри практики за работа в 

електронна среда по математика в уроците за 

нови знания, упражнение и контрол. 

м. септември А. Драгинова 

 

2. Интердисциплинарните уроци- планиране и 

реализация. Оценяване на функционалната 

грамотност на учениците 

м. октомври С. Коджебашева 

3. Тестовото изпитване на учениците 

 

м. ноември  Илия Нурков 

4.  Теоретико-методически аспекти на оценяването м. март Илия Нурков 

2.  Практикум- тренинг: 

 

№ Тема Срок Отговорник 

1. Участници, среда, предизвикателства. 

Запознаване и работа с ресурси, необходими за 

работа в електронна среда от разстояние 
 

м.септември Надие 

Молахасанова 

2. Игровият подход в обучението по математика с 

използване на приложението LearniigApps.org. 

м. октомври Соня 

Коджебашева 

3. Създаване на интерактивна електронна книга с 

платформата Ourboox 

м. декември Соня 

Коджебашева 

 

3. Обмяна на добри практики чрез интердисциплинарни уроци 

 

4.Придобиване на ПКС 

- II ПКС – Надие Молахасанова 

- III ПКС – Тодор Хаджидиманов 

 

№ Тема Срок Отговорник 

1 Обмяна на добри практики чрез 

интердисциплинарни уроци 

 

 

м. октомври- 

юни 

С. Коджебашева 

Н. Молахасанова 

Ил. Станкова 

Т. Хаджидиманов 
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ІV. Основни дейности 

 

№ Дейности  Срок Отговорник 

1 Планиране на дидактическата работа на 

учителя по математика по учебни програми. 

м. септември Членовете на МО 

2 Актуализиране на регламента за прием на 

ученици след завършен четвърти клас съгласно 

Наредбата за организиране на дейностите в 

училищното образование. 

м. септември Членовете на  МО  

3 Анализ и оценка на резултатите от проведеното 

входно ниво на учениците и набелязване  на 

мерки за подобряване на работата и 

повишаване на резултатите по предмети 

м. октомври Старши учители 

4 Създаване на папка в Google диск за 

съхранение и споделяне на иновативни 

практики и дейности в МО по математика 

м. октомври А. Драгинова 

5 Екипната работа в обучението по математика- 

беседа 

м. ноември Ил. Станкова 

6 Провеждане на анкетно проучване в 12 клас за 

ученици избрали ДЗИ по  математика и 

насочването им към подготовка 

м. октомври  

Н. Молахасанова 

Ил. Станкова 

7 Сформиране на школа по математика за 

ученици от 4 клас 

м. октомври Членовете на МО 

8 Провеждане на пробен изпит  с формат на ДЗИ. м. декември 

м. март 

И.Станкова 

Н.Молахасанова 

9 Провеждане на пробен изпит  с формат на НВО 

– 7 и 10 клас. 

м. февруари 

м. април 

И. Станкова 

А. Драгинова 

10 Анализ и оценка на резултатите от обучението 

по математика през първия учебен срок и отчет 

на работата на обединението.  

м.февруари  Председател МО  

11 Модел на проектно- базирано обучение - беседа март Т. Хаджидиманов 

12 „Бързай бавно!“ – забавни математически игри 

на открито с учениците от V до VII клас 

м. април С. Коджебашева 

А. Драгинова 

Т. Хаджидиманов 

13 Обсъждане на одобрените учебници по 

математика за учебната 2021/2022 година 

м.май  Членовете на МО 

14 Анализиране и оценка на резултатите от 

изходните нива, НВО и ДЗИ и набелязване на 

мерки за повишаване на резултатите. 

м.юни Членовете на МО 

 

V. Участие  на математически състезания 

/съгласно график за провеждане на национални състезания в средните училища/ 

 

№ Състезание Отговорник Срок 

1 Национално математическо състезание „ Хитър Петър”  Соня 

Коджебашева 

октомври 

2 Национална олимпиада по математика – общински, 

областен и национален кръг 

Членовете на МО декември  

февруари 
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3 Национално състезание по елементарна математика – 

ФМИ, София 

Илияна Станкова февруари 

4 Пролетни математически състезания  Членовете на МО март 

5 Математическо състезание „ Европейско кенгуру” Членовете на МО март 

 

6 Математическо състезание „ Математика за всеки“ за 

ученици от IV клас 

Членовете на МО април 

 

ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО  

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:  

1. Осъвременяване организацията на учебния процес и методиката на преподаване по 

информатика и информационни технологии чрез използване на облачни технологии и 

интерактивни методи на обучение. 

2. Прилагане на иновациите, базирани на ИКТ и на проектно-базираното обучение за 

разнообразяване процеса на обучение и повишаване на неговата ефективност. 

3. Развиване на устойчиви нагласи и мотивация за учене на учениците чрез прилагане в 

обучението на съвременни технологии и методи. 

4. Насърчаване на ученици да използват уверено и творчески ИКТ за развитие на 

знанията и уменията им. 

5. Формиране у учениците умения за самостоятелно учене, за приложение на получените 

знания при решаване на конкретни практически задачи. 

6. Усъвършенстване на компютърни и дигитални компетентности, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация. 

7. Повишаване информираността на родителската общност с цел превенция на рисковете 

за деца при използване на интернет извън училището.  

                                                

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Стимулиране и организиране на екипната работа на преподавателите от МО по 

отношение на методологията на преподаване с цел повишаване интереса на 

учениците в часовете по информатика и информационни технологии. 

2. Повишаване ефективността на преподаването и ученето чрез използване на 

съвременни образователни технологии - виртуални светове, интерактивни 

мултимедийни технологии, безжични технологии и използване на мобилни 

устройства. 

3. Осъществяване на междупредметни връзки и взаимоотношения с цел реализиране на 

получените знания в практиката. 

4. Повишаване професионализма на учителите по информатика и информационни 

технологии чрез участия в квалификационни курсове и споделяне на добри практики. 

5. Прилагане на иновационни методи и средства на обучение при работа с ученици по 

интереси в извънкласни дейности. 

 

 

III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
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№ Дейност Срок Отговорник 

1 

Квалификационни дейности: 

1.1 Вътрешноинституционална  квалификация: 

Доклади, дискусии, тренинги, семинари – Обмен на добри практики 

Тренинг 

„Работа с електронна поща и google apps.“ 

– за новоназначените колеги от МО 

Ноември М. Панева 

Тренинг 

„Подготовка и провеждане на урок при 

дистанционно обучение“ 

 

Октомври 

 

В. Станчева 

Обмяна на добри практики чрез интердисциплинарни 

уроци 

Октомври - 

юни 

В. Станчева, 

В. Сабахлъкова, 

А. Геврекова 

   

2 

Разработване на актуални планове на дидактическата 

работа на преподавателя по паралелки и класове по 

информатика и ИТ. 

Септември Членовете на МО 

 

3 

Запознаване с новите учебни програми в 11 клас, ПП 

по  информатика и информационни технологии за 

учебната 2020/2021 г. и изготвяне на учебна програма 

за избираемите модули по двата предмета. 

Септември  М. Панева, 

Н. Воденичарова, 

В. Станчева 

 

 

4 

Работа в ПУО. Разработване на интердисциплинарни 

уроци в V, IXIг и Xд клас. 

Септември - 

юни 

В. Станчева, 

В. Сабахлъкова 

 

5 

Изготвяне на покани и грамоти за тържества и 

празници 

Септември-

юни 

Членовете на МО  

6 

Изготвяне  на качествен и количествен анализ на 

входното ниво по информатика и информационни 

технологии и набелязване на мерки за преодоляване 

на пропуските. 

Октомври Членовете на МО 

 

7 

Подготовка на ученици за участия в олимпиадата по 

информационни технологии, състезания и конкурси. 

Октомври-

юни 

Членовете на МО  

8 
Отбелязване на „Европейската седмица на 

програмирането“  /от 10 до 25 октомври/. 

Октомври М. Панева 

В. Сабахлъкова 

 

9 

Организиране на училищен конкурс на тема „Коледа 

и нова година в училище”: 

✓ компютърна рисунка за учениците от 5 - 7 

класове 

✓ колаж за учениците от 8 – 12 класове 

Декември Н. Караахмед, 

 

 

10 

Организиране в сайта  и фейсбук страницата на 

училището изложба с най-добрите компютърни 

рисунки  и колажи от конкурса „Коледа и нова година 

в училище ”. 

Декември В. Сабахлъкова 

 

 

11 

Разработване и обсъждане на заседание на МО 

варианти за курсови проекти по информатика и 

информационни технологии. 

Декември,  

Март (12 

клас), Май 

М. Панева 
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12 
Участие в национално състезание „ИТ Знайко +“ Януари В. Сабахлъкова 

А. Геврекова 

 

13 

Организиране и провеждане на общинския кръг на 

олимпиадата по информационни технологии. 

Януари  Н. Воденичарова 

В. Станчева 

14 

Изготвяне на презентация или мултимедиен клип 

"Безопасен интернет" по повод международния ден за 

безопасен интернет и публикуване в сайта на ПМГ в 

линк „Училище за родители” и във фейсбук 

страницата на училището. 

Февруари В. Станчева 

Н. Караахмед 

 

15 
Участие в XIII Национално състезание по ИТ - 

Благоевград 

Март 

 

Членовете на МО 

16 

Изготвяне на рекламни материали – брошури, 

постери и др. и публикуването им в сайта на 

училището 

Март Членовете на МО 

 

17 

Консултации на ученици по време на разработване на 

курсови проекти по информатика и информационни 

технологии. 

Януари, 

Април 

(12.клас),Юни 

Членовете на МО 

18 

Провеждане на състезание по информационни 

технологии "Аз знам и мога!" за учениците от 5 – 7 

клас. 

Април В. Сабахлъкова, 

А. Геврекова 

19 

Подготовка и провеждане на пробно оценяване на 

дигиталните компетентности на учениците по ИТ в 10 

клас /Ако има желаещи ученици./ 

Април A. Геврекова, 

В. Сабахлъкова 

20 

Организиране на конкурс за най-добра 

презентация/клип/електронна книга посветена на 

патрона на училището - Яне Сандански..  

Презентацията/клипът/електронната книга - 

победител ще се публикува в сайта и фейсбук 

страницата на училището.  

Май Н. Воденичарова 

М. Панева  

В. Сабахлъкова 

 

 

21 

Изготвяне на качествен и количествен анализ на 

изходното ниво по информатика и информационни 

технологии и набелязване на мерки за преодоляване 

на пропуските. 

Май (12. 

клас), Юни 

Членовете на МО 

22 
Участие в националното състезание „Технологии, 

творчество, предприемачество“ 

Юни М. Панева 

 

 

23 

Обобщен анализ и обсъждане на резултатите от 

обучението по информатика и информационни 

технологии в края на първия срок и края на учебната 

година и отчет на работата на обединението. 

Февруари,  

Юни  

Председател на МО 

 

 

24 

Обсъждане и избор на одобрените от МОН учебници 

по информатика и информационни технологии за 

учебната 2021/2022 година 

Юни Членовете на МО 

 

ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ  

ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА   

ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

 

1.  Повишаване на квалификацията на членовете на МО. 

2. Изграждане на позитивен организационен климат – сътрудничество и ефективна 

комуникация чрез споделяне на добри практики в МО. 
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3. Съхраняване и утвърждаване на национални и европейски ценности, чрез обогатяване 

на познанията по обществени науки и изкуства. 

4. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

5. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното 

гражданско участие чрез използването на разнообразни иновативни методи и подходи в 

обучението. 

 6. Организиране и стимулиране на учителите за екипна работа и разнообразяване на 

извънкласната дейност. 

7. Придобиване на компетентности по обществени науки и изкуства, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 

общности и Европейския съюз.   

8. Издигане имиджа на училището и популяризиране на историята му.  

 

II.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 

- Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците по обществени 

науки и изкуства чрез прилагане на съвременни форми и методи на обучение; 

- Мотивиране на учениците за прилагане на получените знания в практиката чрез участия 

в тренинги, проекти, дискусии и др.; 

- Индивидуален подход за осигуряване на подкрепа и оптимално разгръщане на 

потенциала на всеки ученик; 

-  Екипно подпомагане на учителите с по-малък педагогически стаж и опит; 

- Разширяване на компетентностите на членовете на МО чрез обмен на добри практики и 

участия в квалификационни курсове; 

- Участие в иновативни практики и споделяне на опит; 

- Участие в мероприятия за отбелязване на Патронния празник на ПМГ „Яне 

Сандански“. 

 

 Дейности: 

 

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. 

Изготвяне на план за дейността на МО по 

обществени науки и изкуства за учебната 

2020/ 2021 г. 

м. септември 

В. Фърчева 

Б. Вълчева 

 

2. 

Методическа взаимопомощ при изготвяне 

на годишните календарни планове на 

всички преподаватели в МО 
м. септември 

Н. Ангушева 

В. Фърчева 

Б. Вълчева 

Б. Вълканов 

3. 

Информация относно актуални промени в 

образователните изисквания по различните  

учебни предмети от МО. 

м. септември 
Председател на МО 

 

4. 

Изготвяте на табла, посветени на 112 

годишнината от обявяване на 

Независимостта  на България –22.09. 

м. септември 

И. Костадинов 

Б. Вълканов 

 

5. 
Пандемията от коронавирус-10 актуални 

думи, които всеки трябва да знае-дискусия 
м. септември 

Б. Вълканов 

 

6. 
Организиране на изложба с ученическо 

творчество, посветена  на 108 -годишнината 
м. октомври 

И. Костадинов 

А. Кичукова 
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от освобождението на град Неврокоп 

7. 

Анализ и обсъждане на резултатите от 

входното ниво, отчитане на пропуски и 

набелязване на мерки за преодоляването 

им. 

м. октомври Председател на МО  

8. 

Проучване на желанията на учениците от 

XII клас за явяване на ДЗИ по Обществени 

науки. 

м. октомври 

Б. Вълканов 

Б. Вълчева 

Н. Ангушева 

 

9. 

Щамповане на цветни балони с 

изображения на народни будители и 

поставянето им като украса във фоайетата 

на училището за 1 ноември. 

м. ноември 

Ал. Демерджиева 

И. Костадинов 

А. Кичукова 

10. 

Един поглед върху важни факти и процеси 

от българската история-представяне на 

историческа статия 

м. ноември 
Кр.Беева  

 

11. 

Кулинарни изкушения, традиционни ястия 

и ръчно изработени коледни  

картички от учениците-коледен  базар 

м. декември 

М. Стоянова 

В. Фърчева 

Ал. Демерджиева 

Кр. Беева 

12. 
 Нова година - нови цели  – тематичен час 

на класа  
м. януари 

Н. Ангушева 

М. Стоянова 

13. 

Анализиране на успеха по учебни предмети 

в края на първия учебен срок и коментар на 

допуснатите пропуски. Набелязване на 

конкретни мерки за отстраняването им. 

м. февруари 
Всички членове на 

МО 

14. 
Индивидуална работа с ученици за участие 

в олимпиади и ученически конкурси. 

м.  октомври – м. 

април 

Всички членове на 

МО 

15. 
Подготовка и провеждане на ученически 

състезания с формат на ДЗИ.  

м. декември и м. 

март 

 

Н. Ангушева 

Б. Вълчева 

Б. Вълканов 

16. 

Провеждане на училищен конкурс за 

презентация на тема: „Руско-Турската 

освободителна война от 1877-1878г.  

м.март 

А. Кичукова 

Б. Вълчева 

 

17. 

Виртуална разходка из значими географски 

обекти на България-мултимедийна 

презентация 

м. април 
Б. Вълканов 

В. Фърчева 

18. 
Дискусия в ЧК за X клас на тема  

„Общуването-част от живота ни“ 
м. май М. Стоянова 

19. 

Анализ на резултатите от ДЗИ и изходното 

ниво, анализ на цялостната работа на МО 

през учебната година. 

м. юни 
Председател на МО 

 

20. 
Обсъждане и приемане на списък с 

учебниците за предстоящата учебна година. 
м. юни 

Всички членове на 

МО 

 

Квалификация: 

 

Вътрешноинституционална квалификация: 

   I . Доклади, дискусии, тренинги, семинари – Обмен на добри практики 

1. Обучение на колеги за работа в електронна 

среда 

м. септември  Членовете на МО 
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2. Обмяна на добри практики чрез 

интердисциплинарни уроци 

м.октомври-юни Кр. Беева 

А. Кичукова 

А. Демерджиева 

Б. Вълканов 

В. Фърчева 

Н. Ангушева 

М. Стоянова 

И. Костадинов 

Л. Сейрекова 

 „Ролята на темите за дейност за формиране 

на практически умения и знания в 

обучението по география и икономика“- 

споделяне на добри практики 

м. октомври В. Фърчева 

2. Естетическото възпитание – път към 

повишаване духовната култура на 

подрастващите - дискусия 

м. ноември И. Костадинов 

 

3. Постижения и трудности при подготовката 

на ученици за ДЗИ в XII клас – дискусия. 

м. декември А. Демерджиева 

Н. Ангушева 

Б. Вълканов 

4. Моделът  „Обърната класна стая“-  

споделяне на опит и добри практики 

м. януари Б. Вълчева 

 

5. „Дебатът - интерактивен метод за 

активизиране на учениците в учебния 

процес “ – тренинг 

м. февруари Н. Ангушева 

 

 

6. „Музиката и математиката в обучението на 

учениците“-дискусия 

м. март Л. Сейрекова 

7. „Регионални аспекти на проблема с войната 

и мира“-семинар 

м. април Б. Вълканов 

8. Учебните програми в XI клас – трудности и 

предизвикателства – обсъждане. 

м. юни В. Фърчева 

М. Стоянова 

Б. Вълчева 

9. Придобиване на по-висока ПКС  А. Кичукова - V 

 

 

Олимпиади, конкурси и състезания: 

 

 Олимпиади   

1. Участие в олимпиади по предмети. м. декември- 

 м. април 

Всички членове на 

МО 

 Състезания:   

1. Национално състезание по история 

на България, организирано от 

„Образование без граници“ 

м. декември А. Демерджиева 

А. Кичукова 

2. VIII Регионално състезание в гр. 

Благоевград по география и 

икономика 

м. април В. Фърчева 

Б. Вълканов 

3. Национално състезание „Ключът на 

музиката“ 

м. януари Л. Сейрекова 

 Конкурси:   

1. Международен ученически конкурс 

„Заедно в XXI век” 

м. юни  Б. Вълчева 

И. Костадинов 

2. Национален ученически конкурс- м.ноември В. Фърчева 
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„Национален парк Рила-познат и 

непознат“ 

Б. Вълканов 

3. Национален конкурс по гражданско 

образование „Хората – еднакви и 

различни” 

м. декември  Н. Ангушева 

М. Стоянова 

4. Национален конкурс за рисунка и 

приложно изкуство“Водата –извор 

на живот“ 

м. март И. Костадинов 

 

5. Международен конкурс за детска 

рисунка“С очите си видях беда“ 

Районен - м.04. 

2021г. 

 

И. Костадинов 

 

Л. Сейрекова 

6. Национален ученически конкурс на 

тема „Не се гаси туй, що не гасне” 

м. март 

 

Б. Вълчева 

А. Демерджиева 

К. Беева 

А. Кичукова 

 

 

ПЛАН  НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

 

ПО ПРИРОДНИ   НАУКИ И СПОРТ  

ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021г.    

  

1. Стратегии в дейността на методическото обединение: 

 

1. Да повиши авторитета на образователната институция, като я направи търсена и 

конкурентоспособна. 

2. Ориентация  към постиженията на образователните политики в страната ни и тези на ЕС чрез 

повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие.  

3. На преден план се извежда интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно 

нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на 

заложените цели.  

  

2. ЦЕЛИ 

2.1. Придобиване на компетентности по природни науки, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности и 

Европейския съюз .   

2.2. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене по природните науки, за водене на 

здравословен начин на живот и спорт през целия живот. 

2.3. Стимулиране на заложбите и способностите на учениците по природни науки и спорт и 

насърчаване на развитието и реализацията им. 

2.4. Повишаване квалификацията на учителите. 

2.5. Мотивиране на родителите за участие в училищни и извънучилищни мероприятия. 

 

3. ЗАДАЧИ 

3.1. Реализиране на интердисциплинарни уроци, в които се прилагат нови методи и технологии 

за засилване интересите на учениците по природни науки и спорт. 
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3.2. Провеждане на брейнсторминг, практически експерименти и  тренинги  за развиване на 

креативността и уменията на учениците за търсене, разкриване и доказване на практическата 

значимост и приложимост на знанията по природни науки и спорт. 

3.3. Решаване на казуси, логически задачи, практикуми с талантливи  ученици. 

3.4. Създаване и участие на учителите по природни науки и спорт  в групи за обмяна на опит и 

добри практики , семинари, тренинги, дискусии и др. с цел разширяване на компетентностите 

им. 

3.5. Създаване на условия в методическото обединение за хуманна и делова атмосфера на 

откритост и гласност при постигане на успехи, проблеми и трудности.  

 

4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  

 

№ Дейности Срок Отговорник 

1. Изготвяне и приемане на план за дейността на МО 

по природни науки и спорт за учебната 2020/ 2021 

г. 

   м.септември  

Всички учители в МО 

2. Разработване и изготвяне на планове за 

дидактическата работа на учителите по учебни 

програми съгласно изискванията на Наредба №5 

 м. септември Всички учители в МО 

3. Обсъждане и анализ  на резултатите от 

проведеното входно ниво на учениците и 

конкретизиране на мерки за преодоляване на 

допуснатите пропуски. 

м. октомври Старши учители  в МО 

4. Проучване желанията на учениците от 12 клас за 

явяване на ДЗИ по  природни науки. 

 

м. октомври Силвия Мегданова 

Катерина Мангалова 

Мариана Карамитева 

Карамфилка Патинова 

5. Вътрешно-училищно състезание по волейбол за 

момчета и момичета VIII– X , XI-XII клас . 

м. януари Румен Джинев 

Георги Стефанов 

6. Спортно-подготвителни игри и състезания по 

класове  /V, VI, VII клас/ 

 

  м. февруари Андон Калайджиев 

Румен Джинев 

Александър Халачев 

7. Обсъждане и анализ  на резултатите от 

проведеното междинно  ниво на учениците и 

конкретизиране на мерки за преодоляване на 

допуснатите пропуски. 

м. февруари Старши учители  в МО 

8. Организиране и провеждане на пробно  ДЗИ. 

 

м. декември 

 м. април 

Силвия Мегданова 

Катерина Мангалова 

Мариана Карамитева 

9. Подготовка и провеждане на общинския кръг на 

олимпиадите по химия, биология и физика 

м. януари Старшите учители по 

природни науки 

10. Отчет за дейността на МО през годината и анализ 

на резултатите от ДЗИ  и изходните нива. 

м. май-юни Всички учители в МО 

11. Обсъждане и приемане на списък с учебниците за 

следващата 2021/2022 учебна година. 

м. юни Членовете на МО 

 План за вътрешноучилищна квалификация    

12. Обучение в електронна среда на новите колеги м.септември Членовете на МО 
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13. Обмяна на добри практики чрез 

интердисциплинарни уроци 

м.Октомври -

Юни 

Тодор Хаджидиманов 

Карамфилка Патинова 

Силвия Мегданова 

Катя Мангалова 

Люба Маламова 

Марияна Карамитева 

14.  “Спортните успехи в 100 годишната история на  

ПМГ “. – презентация, училищен дневник 

м.Октомври Андон Калайджиев 

15. Превенция на COVID – 19 - тренинг м.Октомври Румен Джинев 

16. Бинарните уроци като иновативна практика -

семинар 

м.Ноември Люба Маламова 

17. Здравословно хранене и спортна култура за добро 

телосложение - тренинг 

м.Ноември Александър Халачев 

18. Феноменалното величие на вулканите погледнато 

от космоса - дискусия 

м.Декември Карамфилка Патинова 

19. Използване намотивиращите игри в интер 

дисциплинарните уроци - семинар 

м.Януари Силвия Мегданова 

20. Работа в електронна среда - тренинг м.Януари Румен Джинев 

21. Създаване на мисловни карти - семинар м.Февруари Силвия Мегданова 

22. Развитие на природонаучната грамотност на 

учениците в процеса на обучение по природни 

науки - дискусия 

м.Февруари Люба Маламова 

23. Правила за поведение и действия на учениците при 

бедствия, аварии и катастрофи - тренитг 

м.Март Александър Халачев 

24. Дидактическата игра, като средство за повишаване 

на познавателната активност на учениците – 

семинар 

м.Март Катерина Мангалова 

25. Природата и колективната безотговорност – 

дискусия 

м.Април Катерина Мангалова 

26. Чернобил и Припят – радиационни сенки от 

миналото – дискусия 

м.Април Карамфилка Патинова 

27. Първа долекарска помощ при наранявания и 

счупвания - тренинг 

м.Май Георги Стефанов 

28. Водно-спасителен минимум /опасности при 

плуване – семинар  

м.Юни Андон Калайджиев 
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План за работа на УКБППМН 

през учебната 2020/2021г. 
 

I. Основни положения: 

1. Училищната комисия е създадена на основание чл. 2, ал.1 ”а” от ЗБСППМН. 

2. Комисията е в състав: 

Председател: Гергана Граматова-педагогически съветник 

      Членове: 1. Мария Стоянова - учител по философия 

                        2.Тодорка Янудова- старши учител по руски език 

3.Александър Мандажиев- старши учител по български език и литература  

3. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и 

правилници /”Годишния план на училището, Правилник за дейността на училището и др./ 

II. Цели на комисията 

1.Свеждане до минимум на противообществените прояви /тютюнопушенето, употребата на 

алкохол, наркотици, кражби и др./ на учениците. 

2.Развиване и възпитаване у учениците качества като толерантност, съпричастност и 

коректност във взаимоотношенията помежду им. 

3. Възпитаване у учениците чувство за отговорност. 

4. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към 

ценностите и изискването на гражданското общество. 

5. Възпитаване на учениците в ангажираност с екологичните проблеми. 

III. Основни задачи 

1. Опазване на обществената собственост и природните обекти. 

2. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището. 

3. Системно провеждане на индивидуална възпитателна работа с ученици -извършители на 

противообществени прояви и поддържане на връзка със техните родители. 

4. Системен контрол на поведението на ученици застрашени от извършване на 

противообществени прояви. 

5. Периодично разглеждане на постъпките на ученици, извършили противообществени прояви. 

6. Постоянен индивидуален контрол и въздействие на извършителите на нарушения 

 

IV. Дейности и мероприятия с педагогическия колектив: 

1. Запознаване на педагогическия колектив с плана за дейността на УКБППМН, нейната роля и 

място в превенцията на противообществените прояви и връзката й с други институции . 

Отг.Председател на Комисията                                            Срок: м.септември 

2. Проучване и наблюдение на деца, живеещи в условията на повишени за нормалното им 

развитие рискови фактори и неравностойно социално положение /непълно 

семейство,разтрогнати бракове и др./ 

Отг.:Класния ръководител, педагогически съветник                   Срок: м.октомври 

3. Откриване на извършителите на противообществени прояви  и ефективно решаване на 

случаите и оказване на психологическа подкрепа. 
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Отг. Педагогически съветник и членове на комисията                                          

      Срок:15.09. 2020г.– 30.06.2021г. 

4. Обмен на информация с представител на ДПС за ученици, извършили противообществени 

прояви. 

Отг.Председател на комисията                                                           Срок: постоянен 

5. Сътрудничество  с класните ръководители, в чиито класове има застрашени и проявили се 

ученици, за проследяване на тяхното развитие. 

 Отг.:Председател на комисията                                                    Срок: постоянен 

6. Сътрудничество с медиите за разпространение на информация за добрите практики и 

резултати в края на първи и втори срок при отчитане на дейността на Комисията за борба с 

противообществените прояви на малолетни непълнолетни. 

Отг. Председателят на Комисията                                           Срок: м. февруари 2021 

                                                                                                                         м. юни 2021 

7. Предложение пред Директора и педагогическият съвет за налагане на санкции на ученици с 

провинения. 

Отг. Членовете на комисията                                        Срок: 15.09.2020г.– 30.06.2021г. 

 

V. Мероприятия и дейности с учениците. 

1. Запознаване на учениците с наредба №1 на община Гоце Делчев за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на общината. 

Отг.:Класнитe ръководители и педагогически съветник   

                                                                                              Срок: м. Септември 2020г. 

2. Системно провеждане на индивидуална възпитателна, корекционна и  консултативна работа с 

учениците с противообществени прояви. 

Отг.Класнен ръководител, педагогически съветник   

                                                                                           Срок: 15.09.2020г. –      30.06.2021г. 

3.Участие на Ученическия парламент в изготвяне на материали за Деня на толерантността , 

развиващи съпричастността към различните. 

Отг.педагогически съветник, класни ръководители            Срок: м. ноември 2020г. 

4. Организиране и провеждане на благотворителен Коледен базар за семейства и деца, за които 

Коледа е само ден от календара с класовете. 

Отг.пед.съветник,член от комисията и класни ръководители    Срок: м. декември  

5.Провеждане на здравна беседа „Обучение на връстници от връстници“, съвместно БЧК  в 

час на класа в V,VIII  и  XI  клас за запознаване с вредата от тютюнопушенето, кратка 

презентация, свързана с произхода и историята на тютюна, неговото влияние върху организма и 

възможните негативни последствия за пушача.  

Отг.пед. съветник, класни ръководители                         Срок: м. януари 2021г. 

6.Запознаване със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни и със съответните институции, функции и правомощия. 

Отг.:педагогически съветник,класни ръководители              Срок: м. януари 2021 

7. Провеждане на дискусии и беседи засягащи междуличностните отношения- „Любовта любов 

ражда“  във всички класове. 

Отг.: педагогически съветник,класни ръководители   Срок: м.февруари 2021 

8. Провеждане на  беседа, дискусия и изготвяне от учениците на таблица  в часа на класа на 

тема: „ Азбука на мира и войната“ във всички класове. 

Отг.: педагогически съветник,класни ръководители            Срок: м. март 2021г. 

 

VI. Мероприятия и дейности с родителите. 

1. Запознаване на родителите с мерките и дейностите, организирани в училище за предпазване 

на децата от противообществени прояви- запознаване с формите на насилие и тормоз (изготвен 

материал за всички класове). 

Отг.: Класни ръководители, педагогически съветник                                                                                    

Срок: м. септември 2020 
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2.Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни занятия и 

нарушили училищния правилник. 

Отг: Класният ръководител                                         Срок: постоянен 

3. Провеждане на системни срещи-разговори с родителите или настойниците на учениците с 

рисково поведение. 

Отг.:Класният ръководител, педагогически съветник   Срок: постоянен 

4. Запознаване на родителите с техните права и задължения съгласно приетия училищен 

правилник по предварително изготвен материал 

Отг.:Класни ръководители и педагогически съветник                      Срок: м. септември 2020 

5. Запознаване на родителите с наредба № 1 на община Гоце Делчев за поддържане и опазване 

на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на общината. 

Отг.:Класни ръководители и педагогически съветник                               Срок: м. ноември 

6.Ангажиране на училищното настоятелство с проблемите на противообществени прояви на 

учениците. 

Отг.:Председателят на Комисията                                            Срок: 15.09.2020г. – 30.06.2021г. 

7. Тренинг по метода „Световно кафене“ на тема : „Кризите в идентичността на подрастващите. 

Стратегии за справяне с различните поведения.“  

Отг.:Председателят на Комисията, класни ръководители                Срок: м. февруари 2021. 

8. Беседа на тема „Как могат родителите да помогнат на зависими и застрашени от дрогите 

деца“. / съвместно психолог и мед.лице/ 

Отг.:Председателят на Комисията, класни ръководители                       Срок: м. март 2021. 

 

 

VII. Взаимодействия на УКБППМН 

1. УК работи в сътрудничество  с класните ръководители, училищното настоятелство и 

родителите. 

2. УК съгласува дейността си с ОКБППМН . 

3. УК взаимодейства с : 

- помощните органи на  ОКБППМН; 

- Детска педагогическа стая; 

- РУ на МВР; 

- отделите за закрила на детето; 

- обществените възпитатели. 

 

Заседания на комисията 

УК провежда четири редовни заседания през учебната година. Извънредни заседания се 

провеждат само в случаи на необходимост. 

І.Заседание м.септември: 

1.Приемане на плана за дейността на Комисията през настоящата учебна година. 

2.Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятията и посочване на 

конкретни отговорници за тяхната организация и контрол. 

ІІ.Заседание м.октомври 

1.Събиране и обобщаване на писмена информация от класните ръководители за състоянието на 

класовете. 

2.Отчет на отговорниците и класните ръководители за учениците с противообществени прояви. 

3.Обсъждане на дисциплината на учениците и резултатите от провежданите мерки. 

4.Обсъждане текущите въпроси и решаване на възникналите казуси. 
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ІІІ.Заседание м.февруари 

1.Приемане на отчета за дейността на УК през първия учебен срок. 

2.Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково поведение. 

3.Обсъждане на работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието на 

учителите, преподаващи в тях. 

ІV.Заседание м. юни 

1.Приемане на отчета за дейността на Комисията през настоящата учебна година. 

2.Обсъждане на предложения за подобряване на работата на УК през следващата учебна 

година. 

Преходни и заключителни разпоредби 

1. Налагане на наказанията на ученици за извършени от тях правонарушения става на 

педагогически съвет след доклада на Комисията. 

2. Отчет на работата на Комисията се прави два пъти годишно - в края на всеки учебен срок 

пред педагогически съвет. 

3.УК изпраща в края на всеки срок информация до ОКБППМН за ученици с 

противообществени прояви, както и за мерките, които са реализирани спрямо тях. 

4. УК уведомява отделите за закрила на детето към Дирекциите за социално подпомагане при 

получаване на информация за деца, подложени на различно по вид насилие. 

5. УК уведомява органите на полицията при наличие на данни за криминални деяния на 

ученици или престъпни посегателства над деца. 

6. Два пъти през учебната година УК извършва проверка за изпълнението на правилника за 

вътрешния ред в училището. 

 

 

 


