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Дейности Срок Отговорник 

Оперативна цел 1 - разработване и утвърждаване на единна и 

непротиворечива система за ефективно управление на институцията 

Актуализиране на  стратегия за развитие на 

ПМГ ”Яне Сандански” в периода 2016-2020 г. 
Септември Главни учители 

Актуализиране на Правилника за дейността на 

училището. 12.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Изготвяне на Годишен план за дейността на 

училището през учебната 2019/2020 г. 12.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Актуализиране на Етичен кодекс на учителите, 

служителите и работниците  в ПМГ ”Яне 

Сандански”. 

Септември 

Комисия, 

назначена от 

директора 

Актуализиране на Правилника за осигуряване 

на безопасни условия на обучение, възпитание 

и труд в ПМГ ”Яне Сандански”. 

Септември 

Комисия, 

назначена от 

директора 

Актуализиране на мерки за повишаване на 

качеството на образованието в ПМГ ”Яне 

Сандански” 
12.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Актуализиране на училищна програма за 

предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на учениците от уязвимите групи. 
12.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Актуализиране на механизъм за 

противодействие на училищния тормоз между 

учениците  в училище.  12.09.2019 

Педагогически 

съветник 

Осигуряване на прозрачност и публично 

отчитане на средствата от бюджета и извън 

бюджетните приходи. Публикуване на отчетите 

на сайта на училището. 

 

Април 

Юли 

Октомври 

Декември 

Директор 

Оперативна цел 2 - интелектуално развитие и подкрепа на учениците в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите им 

Планиране на дидактическата  работа за 

практическото изпълнение на заложените цели 

на обучението и за постигане на очакваните 
13.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  
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резултати в съответната учебна програма за 

всяка паралелка за учебната 2019/2020 година, 

съгласно изискванията на Наредба № 4 от 

30.11.2015 г. 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. 

Планиране на дидактическата  работа за 

практическото изпълнение на заложените цели 

на обучението и за постигане на очакваните 

резултати в съответната учебна програма по 

СИП  

 български език и литература – XI г клас 

 математика – ХII а клас 

 Физическо възпитание и спорт –XII б, в  

клас. 

11.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Главните учители 

Планиране на дидактическата  работа за 

практическото изпълнение на заложените цели 

на обучението и за постигане на очакваните 

резултати в съответната учебна програма по 

разширена подготовка 

 български език и литература – VII, VIII б, 

IX б, X б, X д клас 

 математика – V, VI, VII, VIII а, VIII г, 

VIII д, IX в, IX г, IX д, X а, X в, X г клас 

 информатика – VIII д, IX а, IX д, X а клас 

 информационни технологии – VIII д, 

IXд, X а клас 

 история и цивилизации – VIII б, IX б, X 

б, X д клас 

 география и икономика –X д клас 

 философия – IХ б, Х б, клас 

 биология и ЗО – VIII г, IX в, IX г, X в, X 

г  клас 

 химия и ООС – VIII г, IX в,  IX г, X в, X г  

11.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Главните учители 



   4 

 

клас 

Планиране на дидактическата  работа за 

практическото изпълнение на заложените цели 

на обучението и за постигане на очакваните 

резултати в съответната учебна програма по 

факултативна подготовка  

 български език и литература – V, VII 

клас 

 английски език – V, VIII в клас 

 математика –VIII а, VIII в клас 

 информационни технологии – VIII в,   

VIII д клас 

 философия – IX б клас 

 биология и ЗО – VIII г клас 

 химия и ООС – VIII г клас 

 изобразително изкуство – VI клас 

11.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Главните учители 

Непрекъсваемост  при въвеждане на 

иновативни практики в учебния процес 

съгласно разработения проект за иновативно 

училище: 

 функциониране на три ПУО, 

обединяващи учителите по природни 

науки, математика, информатика и ИТ, 

английски език, български език и 

литература, история и цивилизации, 

философия, руски език, френски език, 

изобразително изкуство; география и 

икономика. 

 разработване и провеждане на минимум 

40 интердисциплинарни урока; 

 включване в иновативния процес на 

учениците от пет паралелки – ХIIа, ХIб, 

IXд, VIIIб и VIIIг клас; 

 реализация от учениците на пет 

интердисциплинарни проекта; 

 привличане на родители при 

разработване на ученическите проекти; 

Септември-

юни 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Е. Тодорова 

 ПУО 
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 публично представяне на разработените 

проекти. 

Планиране на дидактическата  работа за 

практическото изпълнение на заложените цели 

на обучението и за постигане на очакваните 

резултати  от плановете на класните 

ръководители. 

12.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

 

Устойчивост в продължаване на ефективното 

използване на възможностите, предоставени от 

внедряването на „облачните“ технологии в 

учебния процес 

Октомври - 

май 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Главните учители 

Продължаване на преподаване  и обучение чрез 

ефективно използване на интернет базирана 

платформа MozaBook“ 

Октомври - 

май  

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Оперативна цел 3 - създаване на условия за изява на талантливи ученици 

Подготовка и участие на учениците в 

олимпиадите по български език и литература, 

френски език, руски език, математика, 

информационни технологии, физика, химия и 

ООС, биология и ЗО,  география и икономика, 

история и цивилизации, астрономия, 

философски цикъл. 

Януари - 

май 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Главните учители 

Подготовка и участие на учениците в 

национални и регионални състезания по 

математика, информационни технологии,  

английски език. 

Октомври - 

май  

Председателите на 

МО 

Участие на учениците в национални, областни 

и общински конкурси по български език и 

литература, история и цивилизации, 

информационни технологии, музика, 

изобразително изкуство. 

Октомври - 

май  

Председателите на 

МО 

Създаване и функциониране на клубове по 

интереси. 

Октомври - 

май  

Председателите на 

МО 

Организиране и провеждане на училищни и Октомври - Педагогически 
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извънучилищни тържества и мероприятия. май съветник 

Класните 

ръководители 

Ученическият 

съвет на 

училището 

Оперативна цел 4 - оптимизиране на мрежата от извънкласни форми, 

обхващаща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и 

подкрепящи развитието на заложбите им 

Създаване и функциониране на школи по 

математика Октомври - 

май 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

МО-математика 

Функциониране на театрална школа 
Ноември - 

май 
Евгения Попова 

Организиране и провеждане на  спортни 

турнири  по различни видове спорт, съгласно 

училищен спортен календар за учебната 

2019/2020 година 

Окотмври - 

май 
Учителите по ФВС 

Провеждане на тематични екскурзии с учебна 

цел по класове, съгласно график, утвърден от 

директора 

Постоянен  
Класните 

ръководители 

Организиране на ученически кампании, 

свързани с благотворителни цели и отбелязване 

на международни дни, празници и др. 

Постоянен 
Педагогическият 

съветник 

Оперативна цел 5 – усъвършенстване и обогатяване компетентностите на 

педагогическите специалисти за ефективно провеждане на учебно-

възпитателния процес в училището и за кариерно развитие 

Функциониране на три професионални учебни 

общности 
Постоянен  

Директор 

Председател на МО 

по иновации 

Е.Тодорова 

Провеждане на вътрешноучилищна и 

извънучилищна квалификация на учителите, 

съгласно училщния план за квалификационна 

дейност за учебната 2019/2020 година 
Постоянен 

Директор 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Главните учители 

Диференцирана грижа към личностното 

развитие на всеки ученик и успешната му 

социализация 

Постоянен  

Педагогическият 

съветник 

Вички учители 
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Кандидатстване за участие на училището по 

международни и национални програми и 

проекти Постоянен  

Директор 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Партньорство с училища от Белгия, Италия и 

Полша с цел обмяна на опит и добри практики 

при провеждане на интердисциплинарното 

обучение. 
2018-2020 

Директор 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

М. Карамитева 

Оперативна цел 6 – поставяне на ученика в активна гражданска позиция и 

утвърждаване на формите на ученическо самоуправление 

Активно функциониращ Ученически съвет на 

училището 
Постоянен 

Педагогическият 

съветник 

Делегиране на правомощия на Ученическия 

съвет на училището по отношение на 

поддържането на дисциплината, хигиенните 

условия и опазването на училищното 

имущество 

Постоянен 

Педагогическият 

съветник 

Класните 

ръководители 

Включване на учениците в общински 

мероприятия, благотворителни инициативи 
Постоянен 

Педагогическият 

съветник 

Ученическия съвет 

Оперативна цел 7 – осъществяване на качествен държавен и училищен прием 

на ученици 

Осъществяване на прием на ученици в V клас 

съгласно държавния план-прием Съгласно 

графика  

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Осъществяване на прием в първи и втори  

гимназиален етап Съгласно 

графика 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Реклама на училището и провеждане на 

кандидат-ученическа кампания за прием в V 

клас,  първи и втори гимназиален етап 

Съгласно 

графика 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова  

Оперативна цел 8 – сътрудничество и взаимодействие между родителската 

общност и училището 

Периодично и своевременно информиране на 

родителите за успеха и развитието на децата им 

в образователния процес 

Постоянен  Всички учители 
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Участие на родители в училищни и 

извънучилищни мероприятия 

Октомври - 

юни 

Класните 

ръководители  

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. 

Първата 

седмица на 

м. октомври 

Координационен              

  съвет 

Класните 

ръководители 

Функциониране на Обществен съвет за 

подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението му 

Септември-

юни  

Директор 

 

Партниране с училищното настоятелство Постоянен  

Директор  

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Оперативна цел 9 – създаване и използване на модерни специализирани учебни 

кабинети и внедряване на съвременна техника 

Пълноценно функциониране на 

Мултифункционалния център по природни 

науки и математика 

Септември-

юни 

Директор 

Учителите по 

природни науки и 

математика 

Обогатяване на фонда на училищната 

библиотека 
Постоянен  

Главните учители 

Председателите на 

МО 

Оперативна цел 10 – осъществяване на обучението по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование 

Изработване на план за гражданското 

образование на учениците. 12.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Изработване на план за  здравното  образование 

на учениците. 12.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Изработване на план за  интеркултурното 

образование на учениците. 12.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 

Изработване на план за  екологичното 

образование на учениците. 12.09.2019 

ЗДУД  

Зл. Милчева 

ЗДУД 

Д. Кафкова 
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Оперативна цел 11 – осигуряване на равен достъп до качествено образование и 

приобщаване  на всеки  ученик и създаване на предпоставки за успешна 

социализация на учениците 

Изготвяне на план за дейности по изпълнение 

на училищната програма за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на 

ученици от уязвими групи 

До 16 

септември 

Комисия, 

назначена от 

директора 

Актуализиране на етичния кодекс на 

училището, представянето му по достъпен и 

разбираем за всички начин и публикуването му 

на сайта на училището 

До 16 

септември 

Комисия, 

назначена от 

директора 

Допълнителна работа с ученици от уязвимите 

групи – консултации по различни предмети, 

консултации с учители-наставници 

Постоянен  Всички учители 

Извършване на оценката на тормоза между 

учениците в училището в началото и края на 

учебната година от класните ръководители 

Октомври  

Май-юни 

Координационен    

съвет 

Оперативна цел 12 – отбелязване на 100-годишния юбилей на Природо-

математическа гимназия „Яне Сандански“ 

Реализиране на дейности и изготвяне на 

програма  за отбелязване на 100 - годишния 

юбилей на училището 

май 

Комисия, 

назначена от 

директора 

Отбелязване Деня  на европейските езици – 

26.09.2019 

Създаване на фейсбук страница “Моята 

гимназия - столетница- образователно средище 

на европейски езици” (представяне на клипове, 

рисунки, снимки) 

 

м.септември 

 

 

 

Членовете на МО 

по ЧЕ 

 100 години Гимназия и 150 години 

Периодична таблица- изложба на рисунки, 

модели, макети на Периодичната система. 

 

 

м.октомври 

Люба Маламова 

Карамфилка 

Патинова 

МО природни 

науки 

Организиране и провеждане на състезание 

„Знаете ли български“ м. ноември 

Любка Харизанова 

Диана Обущарова 

МО по БЕЛ 

Подготовка за печат на Алманаха 
м.декември 

Членовете на МО 

по БЕЛ 

17 февруари - Ден на добротата “Направи 

добро” изработване на различни предмети от 
м.февруари 

Членовете на МО 

по ЧЕ 
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материали за рециклиране с послание за 

доброта на чужд език. Организиране на базар и 

събирането на средствата ще бъдат дарени за 

100 годишнината на училището. 

Организиране на конкурс за най-добра 

презентация/клип, посветени на 100-

годишнината на училището.  

Презентацията/клипът - победител ще се 

публикува в сайта на гимназията.  

м.февруари Членовете на МО 

по информатика и  

ИТ  

Обявяване на конкурс за есе, рисунка, 

мултимедиен продукт на тема “Математиката 

около нас” 

 

м.февруари МО по математика 

Обновяване на картините в училищните 

коридори и фоайета – съвместна експозиция на 

ученическо творчество и творби на г-н И. 

Костадинов по повод 100 години ПМГ 

м. март И. Костадинов 

МО –обществени 

науки 

Спомени за моето училище  - 100 години ПМГ м. март Всички членове на 

МО –обществени 

науки 

„Талантливите звезди на ПМГ“ – празничен 

концерт с изпълнения на чужд език с участието 

на настоящи и бивши възпитаници на ПМГ - 

посветен на 100 годишнината на училището. 

м. април 

Членовете на МО 

по ЧЕ 

 

Отбелязване на Деня на книгата и авторското 

право – кръгла маса 
м. април 

Членовете на МО 

по БЕЛ 

Провеждане на флашмоб по информационни 

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

– 7 клас , по повод 100-годишнината на 

училището. 

м. април Членовете на МО 

по информатика и  

ИТ 

„Чудният свят на природата“- организиране и 

провеждане на вечер на природните науки, 

посветена на 100 годишнината на ПМГ. 

м. май МО по природни 

науки 

Играй и учи!” - забавни математически игри на 

открито с учениците от 5 до 7 клас 

м. май МО по математика 

“В света на математиката” - тържество за 

ученици от 8 до 12 клас. 

м. май МО по математика 

 


