
гр. Гоце Делчев



Неврокопска гимназия родна

с гордото име на Яне,

ти си брод през българското време,

памет, дух и благослов.
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Мисия на училището

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев,
осигурява качествено образование, възпитава и подготвя успешни,
конкурентни и работещи в екип личности. Стремежът на педагогическия
екип е да реализира:

 учене за знания и компетенции;

 учене за практическо изпълнение на различни задачи, свързани с  
реални житейски ситуации;

 учене, насочено към социални умения;

 учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и  
кризи.



Визия на училището

Желаната насока за развитие на образованието в ПМГ „Яне Сандански“ е
превръщането й в силен и привлекателен регионален център за модерно обучение.
Модернизираната система на учебния процес ще се базира върху:

активното внедряване и ефективното използване на облачните технологии;

създаване, развитие и растеж на професионална учебна общност;

прилагане на интердисциплинарно проектно базирано обучение, осигуряващо
учебното съдържание с  
контекст, учене чрез

активно придобиване на знания, обвързване на  
практиката на човека, учене в житейски  
сътрудничество;

функциониране и обогатяване на Мултифункционалния център по природни
науки и математика за провеждане на откривателско учене с високо
качество, което предвижда практически научни експерименти, провеждани в
класната стая.



История на гимназията

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански” е училище със 100-годишна
история. Тя е приемник на авторитетното в миналото Сярско педагогическо
училище, изиграло много важна роля за културното и националното издигане на
българите от Македония.

На 1.10.1920 г. прогимназиалното училище прераства в гимназия. За времето си
училището е с много богата материална база – нагледни средства, карти,
препарирани птици, пособия, учебни помагала по химия и физика, богата
библиотека със съчиненията на руски и западноевропейски класици.

След 1974 г. гимназията е реконструирана и модернизирана, като се изграждат
модерни лаборатории по химия,  
първата компютърна зала с 18

физика, биология.  
компютъра. Две

През 1986 г. се обзавежда  
години по-късно е открита

компютърна лаборатория за напреднали ученици.



История на гимназията

През учебната 1983/1984 г. в гимназията започва обучение на ученици от VIII клас.
През следващата, с решение на МОН, е разкрита паралелка с разширено изучаване
на руски език и друга, с разширено изучаване на математика, с прием след VIIIклас.

Със заповед на МОН през 1989 г. в училището се въвежда профилирано обучение.
През учебната 1991/1992 г. в училището се извършва прием на ученици след
завършенVII клас в езикова паралелка с конкурсенизпит.

През 1993 г. училището получава статут на природо-математическа гимназия.
Тук се подготвят ученици, които намират реализация във всички сфери на
стопанския и културния живот.

През 2012 г. училището е реновирано
в община

по проекта  
Гоце Делчев”.

"Обновяване на  
Средствата саобразователната инфраструктура  

осигурени по Оперативна програма "Регионално развитие”. Освен модерната
материална база сградата предлага комфорт и уют на работещите и учещите в  
нея.



История на гимназията
През учебната 2020/2021 година в гимназията се обучават 700 ученици в 27

паралелки. Те са разпределени в следните профили: природо-математически,
хуманитарен, технологичен, математически, хуманитарни науки, обществени науки,
природни науки, софтуерни и хардуерни науки и професия системен програмист.



История на гимназията
На 28 септември 2017  година в гимназията се открива иновативен център  

по природни науки и математика.

През 2017/2018 учебна година ПМГ "Яне Сандански” е включена в списъка на
иновативните училища в България след одобрение от Министерския съвет.
Гимназията трябва да стане модел на модерно училище, в което учениците ще
подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни
образователни процеси и методи на преподаване.

Учениците, завършващи гимназията, изключително добра
подготовка за успешна реализация и

получават
възможност за продължаване на

образованието си както в страната, така и в чужбина.



История на гимназията

През 2020 година ПМГ „Яне Сандански“ промени своята интериорна среда с
помощта на проекта „Обичам моето училище“ и LightSource charity. Проектът
„Обичам моето училище“ е свързан с изработването на красив интериорен
дизайн. Възхитителните изображения – фототапети вдъхновят
възпитаниците ни да търсят нови знания, да вярват и да следват мечтите си.
Стаите, коридорите и фоайетата вече са естетично украсени и в тях витае
приказна атмосфера. Създадени са кътове с “Цветя Чистачи” и “Билкови
градинки”, които ще пречистват въздуха в класните стая.



Цели и стратегия

Стратегията на ПМГ „Яне Сандански“ определя рамката за развитие на
образованието и обучението в периода 2016–2020 година и е насочена към
повишаване на качеството на образованието, което може да се постигне чрез
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Определя се ключовата роля на знанието като генератор на промените и
основа за развитие на обществените ценности и се осъзнава значението на
стратегическото планиране като средство за мотивиране на училищната
общност за осъществяване на промяната чрез прилагане на новия Закон за
предучилищното и училищното образование.

В ПМГ „Яне Сандански“ в основата на качественото образование ще бъде не
само усвояването на знания, но и развитието на личността, създаването на
условия за изява на нейните творчески и индивидуални способности с цел добра
социална реализация.

.



Цели и стратегия

ПМГ “Яне Сандански” е единствената профилирана гимназия в  
четирите общини  – Гоце Делчев,  Хаджидимово, Гърмен и Сатовча, и има  
определяща роля за културното издигане на района.

Профилираното обучение в училище помага за успешното  
представяне на учениците на кандидатстудентските изпити във ВУЗ, като
между 90-95% от  
От завършилите

завършилите ученици продължават обучението си.  
седмокласници 100% успешно полагатнационалните

изпити и са приети в профилирани паралелки или професионални гимназии.

Учениците се представят успешно в областните кръгове на
олимпиадите по химия и опазване на околната среда, биология и здравно
образование, информационни технологии, математика, български език и
литература, история и цивилизация, философия, физика, астрономия,
английски език.



Цели и стратегия
До национален кръг достигнаха ученици по химия и опазване на околната среда, биология и здравно

образование, английски език, астрономия, география и икономика, български език и литература, руски

език.

Участието на ученици от ПМГ „Яне Сандански“ на Националната олимпиада по химия ООС и  

Националната олимпиада по астрономия още веднъж затвърди безспорния факт, че НИЕ сме  

ФАКТОР и ВЕЛИЧИНА не само на областно, а и на национално ниво.

Кръстьо Драгинов участва в българския отбор на Международните олимпиади по химия и ООС в

гр.Тбилиси, Грузия, гр. Астана, Казахстан и гр. Накхон Патом, Тайланд , където завоюва три бронзови

медала. На Международната олимпиада по астрономия в Шри Ланка Иван Попов беше отличен със

сребърен медал и показа най-добър резултат на наблюдателния кръг а в гр. Пиатра Нямц, Румъния с

бронзов медал.



Цели и стратегия

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

1. Качествено и ефективно развитие на родноезиковата подготовка, подготовката

по природни науки и математика, подготовката в областта на информационните

технологии, чуждоезиковата подготовка, подготовката по всички други предмети.

2. Активното внедряване и ефективното използване на облачните технологии в

учебния процес.

3.Развитие и растеж на професионалните учебни общности в училището.

4.Използване на формиращо оценяване за адаптиране на обучението по посока на

реализиране на определени образователни цели.

5.Формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели.

6.Развитие на умения за създаване и поддържане на здравословен стил на живот.



Цели и стратегия
7.Формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение.  

8.Формиране на позитивно отношение към различни измерения на културните

идентичности.

9. Прилагане на модерни и ефективни методи и подходи при администрирането  на

училището.

10.Сътрудничество в учебно-възпитателния процес между основните партньори  в 

училищната общност (ученици, учители и родители).

11.Успешно взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите  

хора.

12. Утвърждаване и обогатяване на традиции и ритуали в училищния живот.



Цели и стратегия

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НАСТРАТЕГИЯТА

Формиране на креативни, социално отговорни и инициативни личности със

съдействието на иновативно мислещи учители чрез поставяне на ученика в

активна позиция при овладяване на знанията, чрез практическа приложимост на

изучаваното учебно съдържание с използването на модерни специализирани учебни

кабинети и внедряване на съвременни технологии.



Цели и стратегия

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ВДЕЙНОСТТА НАУЧИЛИЩНАТАОБЩНОСТ

 ориентиране към интереса и към мотивацията на учениците, към
възрастовите и социалните промени в живота им, както и към способността им
да прилагат усвоените компетентности на практика;

 равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
обучението в училището;

 хуманизъм, толерантност и позитивна етика;
 иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията

на учебно-възпитателния процес въз основа на научна обоснованост и
прогнозиране на резултатите от иновациите;

 прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училището;
 привличане към училищните дейности на родителите, общината, организации

с нестопанска цел и други заинтересовани страни.



Цели и стратегия

Оперативни цели на стратегията

 разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за
ефективно управление на институцията;

 интелектуално развитие и подкрепа на учениците в съответствие с
възрастта, потребностите, способностите и интересите им;

 създаване на условия за изява на талантливи ученици;

 оптимизиране на мрежата от извънкласни форми, обхващаща
компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи
развитието на заложбите им;

 усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите
специалисти за ефективно провеждане на учебно-възпитателния процес в
училището и за кариерно развитие;



Цели и стратегия

Оперативни цели на стратегията

 поставяне на ученика в активна гражданска позиция и утвърждаване на
формите на ученическо самоуправление;

 осъществяване на качествен държавен и училищен прием на ученици;
 сътрудничество и взаимодействие между родителската общност и  

училището;
 създаване и използване на модерни специализирани учебни кабинети и  

внедряване на съвременна техника;
 осъществяване на обучението по гражданско, здравно, екологично и

интеркултурно образование;
 осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на  

всеки ученик и създаване на предпоставки за успешна социализация на
учениците.



Философия на преподаване

Нашата философия за обучението е свързана с разбиранията ни, че

преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към

личността на ученика. Възпитаването на отношение към света на знанието е

пътят към истинското познание, което ни прави свободни. Осъзнаването на

собствените сили правят ученика уверен, със самочувствие, което му дава смелост

да се почувства откривател, да запази любопитството си към света около нас.

Облагородяването на знанието чрез интеракцията с ученика създава възможност

за събуждане на въображението, което по думите на А.Айнщайн е “по-важно от

знанието”. Умението да се създадат възможности за истинско, дълбоко

размишление върху проблемите, изграждането на логическо мислене, е в основата

на схващането, че същността на знанието е в неговото приложение.



Ръководство на училището

Елка Иванова Божикова

Директор на ПМГ „Яне Сандански“

Златка Георгиева Милчева -
заместник-директор

учебна дейност

Донка Великова Пиргова - заместник-директор  
по административно-стопанската дейност

Ангел Костадинов Думбанов - главен  
счетоводител

Димитрия Кафкова -
заместник-директор

учебната дейност



Педагогически колектив

Носители на ПКС:Главни учители – 2

Старши учители - 30  

Учители – 18

I ПКС – 2 учители

II – 7 учители

III – 5 учители

IV – 15 учители

V – 16 учители

Педагогически съветник – 1

Специалисти с ръководни функции- 4  

Общ брой педагогически специалисти - 52



Квалификационна дейност
Темите на квалификационните курсове са свързани с

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите
специалисти за ефективно провеждане на учебно-възпитателния процес в училището  
и за кариерно развитие.

Външната квалификация като тематика е богата и е обвързана с  
усъвършенстване компетентностите по различни учебни дисциплини. Това се  
осъществява чрез иновации в учебния процес, с използване на нови методи на
преподаване, с внедряването на Chromebook като ново устройство за учене, с  
използването на Google експедиции в учебния процес, с практическото прилагане на  
знанията и уменията от курса за Първа долекарска помощ, с обогатяванена

уменията за работа в екип на учениците. Педагогически специалисти участваха в  
конференции, срещи и семинари на национално ниво.

Основната цел на външната квалификация е да се създават условия за
превръщане на училището в среда за изява на учителите чрез разгръщане на  
творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики - всичко това  
епостижимо с помощта на реализираните обучителни курсове, които спомагат да се  
извършва качествен учебен процес.



Квалификационна дейност

През 2017/2018 учебната година се повиши квалификацията на учителите във
връзка с внедряването и ефективното използване на облачни технологии и
интернет базирана платформа MozaBook за създаване на трайна мотивация за
учене. Голяма част от учителите използват постоянно този софтурен продукт и
Google приложения в учебните часове.

През 2019/2020 учебна година, част от учителите повишиха квалификацията си с
обучение на тема „ използване на Google експедициите в учебния процес“ с което се
провокира ученическата активност.

Изключително актуални и интересни са темите от вътрешноучилищната
квалификация, проведена в шестте методически обединения.

Те са свързани с интердисциплинарни уроци, с казуса като похват, с разработка
на проекти от ученици за участие в състезания и олимпиади, с адаптацията на
младия учител, с проектно базираното обучение, със създаването на динамични
геометрични задачи, с груповия процес в учебния час, с ролеви игри и интерактивни
методи, с формиране на критическо мислене у учениците.



Квалификационна дейност
През 2018/2019 се осъществи и вътрешноучилищна квалификация, в която се  
включи целият педагогически колектив.
Бяха проведени две вътрешноучилищни квалификации на педагогическите  

специалисти:
1. „Развиване на творческото мислене чрез умения за работа в екип“

2. „Актуални проблеми, свързани с употребата на наркотици сред  
подрастващите“.

По желание на учителите бяха проведени вътрешни квалификации на теми:
➢ „Прилагане на играта Kahoot в учебния процес“ и в нея се включиха 21  

педагогически специалисти;
➢ „Представяне на възможностите на образователен софтуерен продукт Mozabook  

в учебния процес“ – включиха се 7 учители;

➢ вътрешна квалификация на всички новоназначени учители, свързана с
използването на облачните технологии в администрацията и в учебния процес.



Участие в проекти

I. Национална програма ,,Ученически олимпиади и състезания” модул "Осигуряване на  

обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за

подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

1. Химия и ООС
2. Астрономия
3. Информационни технологии
4. Български език и литература
5. Руски език

Ръководител: Марияна Карамитева
Ръководител: Карамфилка Патинова  
Ръководител: Надя Воденичарова
Ръководител: Виктория Кирева  
Ръководител: Тодорка Янудова

II. Национална програма „БЕЗСВОБОДЕНЧАС ВУЧИЛИЩЕ ”

Постигане на оптимална организация на образователно-възпитателния процес при  

отсъствие на учител чрез използване на програмното финансиране.



Участие в проекти

III. Национална програма "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИТЕХНОЛОГИИ

(ИКТ) ВСИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ИУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ"

Подобряване на качеството и работоспособността на компютърните

кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни

информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни

методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното

образование.



Участие в проекти

IV. През учебната 2020/2021 учебна година ПМГ „Яне Сандански“ е едно от
училищата одобрени по Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална
работа по природни науки в профилираната подготовка “ .
С получените средства ще бъдат модернизирани кабинетите по химия и биология
в Природния център на училището, така учениците с профил природни науки ще
усвояват знания с практическо изпълнение на експериментална работа.



Участие в проекти

V. През учебната 2020/2021 година ПМГ „Яне Сандански“ е одобрена по
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,
модул „Културните институции като образователна среда “ .

В проекта са включени учениците от Xб клас u Xд клас с ръководители
Александра Демерджиева-Ряхова – учител по история и цивилизация и Красимира
Беева – учител по история и цивилизация.
Те ще посетят беседи в музеи в Гоце Делчев, Благоевград и София, както и
театрална постановка в Благоевградския театър.



Участие в проекти

VI. През учебната 2020/2021 година ПМГ „Яне Сандански“ ще участва по 
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Образование за утрешния ден
Клубове и ръководители:
1. Графичният дизайн и мултимедия в дигиталното общество

Ръководител: Ваня Станчева
2. Дигитални умения

Ръководител: Илияна Станкова
3. Дигитално общество

Ръководител: Невсие Караахмед



Участие в проекти
VII. През учебната 2020/2021 година ПМГ „Яне Сандански“ за втора поредна година ще участва по 
НП «Иновации в действие».
Ще обменим опит с ЧАГ „Проф. Иван Апостолов“, гр. София, като иновативно училище и ЗПГ 
„Климент  Тимирязев“, гр. Сандански, като неиновативно училище.

През учебната 20219/2020 учебна година ПМГ «Яне Сандански» бе посетена от учители и ученици
от II ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев, като неиновативно училище и ПМГ  „Св. Климент 
Охрисдски“, гр. Силистра, като иновативно училище. Пред тях бяха представени иновативните 
модели на преподаване в училището ни. 
Ученици и учители от нашето училище посетиха и наблюдаваха уроци и в ПМГ  „Св. Климент 
Охрисдски“, гр. Силистра.



Участие в проекти
VIII. Национална програма "ЕРАЗЪМ +“, KD2

Мобилност в България Мобилност в Белгия



Участие в проекти

Национална програма "ЕРАЗЪМ +“, KD2

Мобилност в Полша Мобилност в Италия



Училищни символи и ритуали

Неврокопска гимназия родна

с гордото име на Яне,

ти си брод през българското време,  

памет, дух и благослов.

В утрото, със зората нова,  

идва тука младостта,  

знанието, огънчето свято,  

да запали ум,сърце, душа…

Бъдното с мечтите да докоснат,  

света в ръце да съберат,

път от светлина сътворят

за прослава на гимназията родна.

Припев:

Гимназия, ти, родна стряха,

огряна в светлина,

сбрала в топлата си снага хиляди  

сърца…

Химн на ПМГ “Яне Сандански”

текст: Гергана Икономова - учител по български език и литература

автор: Николай Кръстилов - музикант и композитор

изпълнител: Кристина Карпузова - ученичка



Училищни символи и ритуали

Всеки ученик от 5 до 12 клас, носи  

отличителна значка, на която са изобразени

символите - слънце, разтворена книга, година  

на създаване на гимназията, националното  

знаме и европейския флаг.

Почетната значка се връчва  

в края на учебната година на

ученици, които имат изключителни

успехи в различни области на  

научното познание.

Почетната статуетка се връчва на  

ученик, учител или общественик за големи

заслуги за издигане авторитета на училището.



Училищни символи и ритуали

Знаме на ПМГ «Яне Сандански»



Училищни символи и ритуали

През

Лого на ПМГ «Яне Сандански»

учебната 2009/2010 по случай 90 годишният юбилей на
ПМГ „Яне Сандански“ се проведе конкурс за изработване на лого на
гимназията. Конкурсът бе спечелен от проекта на ученичката Елена
Хаджидиманова. От тогава логото е неизменна част от символите
на гимназията.



Училищни символи и ритуали
Ученическа униформа на ПМГ «Яне Сандански»



Ученически парламент

Основната задача на Ученическия парламент в ПМГ е да събира,

обменя и популяризира мненията и идеите на възпитаниците на

училището. Главната цел на парламента е да превърне училището в

желана от учениците територия и да активизира детското участие.

Тази организация има правото и задължението да действа в такова

сътрудничество с училищното настоятелство, ръководството на

училището и педагогическия съвет, че да съумее да направи и по-

приятен, и полезен учебно-възпитателния процес в ПМГ, да засили

сътрудничеството с граждански, обществени и частни организации и

институции.

Съставът на Ученическия парламент в ПМГ се актуализира всяка

година и включва един председател, двама негови заместници и

членове – по един представител от всяка паралелка.

Ученическият парламент е отворена структура, в която могат да се

присъединяват и ученици по собствено желание.



Иновации в ПМГ

В училището се извършва целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни
практики в обучението:
• въвеждане на иновативни практики в учебния процес съгласно разработения проект;
• разработване и провеждане на интердисциплинарни уроци в пет иновативни  

паралелки – V, IXб, IXг , Xд, ХIIб клас.



Извънкласни дейности

Сформирани клубове 2020-2021 г.
Клуб „История и Етнография” е училищен ученически клуб, който си поставя за цел да запознае

учениците с етнографските особености и историята на родния край, популяризирането на
българското историческо наследство.
Основните дейности са свързани с отбелязване на национално значими и местни
исторически събития, празници и обичай. Извършване на етнографски проучвания за бита,
всекидневието и облеклото на местното население в миналото.
Годишната дейност на клуба ще бъде отбелязана с фото изложба „Етнографски музей“ в
фоайето на 1ви етаж на ПМГ „Яне Сандански“ на 16.06.2021г.
В дейността си клубът ще разчита на гостоприемството на Библиотека при Народно читалище
„Просвета 1865“ и Общински исторически музей Гоце Делчев

Ръководител: Александра Демерджиева-Ряхова



Извънкласни дейности
Сформирани клубове2020-2021 г.

Клуб “Тенис на маса”
Клуба по „Тенис на маса“ е селектиран от момичета и момчета във възрастова граница 8-10 
клас. Задачите на специализираното обучение е усъвършенстване на техническите
елементи на играта и учениците да придобият технически умения и тактически знания , за 
да се формира отбор,който да се съревновава с други такива в същата възрастова
група.Предвидените по график занимания ще се провеждат във физкултурния салон на 
училището.
Като изяви на клуба по „Тенис на маса“ се планира организиране и участие в Коледен турнир 
по тенис на маса в ПМГ“Яне Сандански“, както и турнири с отбори от Средните училища в 
община Гоце Делчев.

Ръководител: Андон Калайджиев



Извънкласни дейности
Сформирани клубове2020-2021 г.

Клуб „Баскетбол“
Цели: подобряване уменията на състезателите в клуба и подготовка за училищни

Общински турнири. Популяризиране и развиване на баскетбола в училище. Развиване на 
умения работа в екип и поемане от отговорност. Развиване на психически и физически 
качества.
Клуба ще приключи дейността чрез организиране и провеждане на вътрешно-училищни
баскетболни срещи и участие в общински турнири.

Ръководител Георги Стефанов



Извънкласни дейности
Сформирани клубове2020-2021 г.

Клуб „Волейбол“  
Цели на
обучението:
1. Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника и тактика на 

Волейбола.
2. Постигане на хармоничност на тялото и високо ниво на функционалните възможности.
3. Утвърждаване на здравословен начин на живот, двигателно активен и природосъобразен.

ръководител Румен Джинев



Извънкласни дейности
Сформирани клубове2020-2021 г.

Клуб училищен театър „Мечтатели“
Клуб училищен театър „Мечтатели“ продължава традицията да дарява общността на
ПМГ „Яне Сандански“ с позитивни преживявания чрез театралните постановки, етюди и
скечове, които подготвя и представя.
Дейностите на клуба училищен театър „Мечтатели“ целят да
развият комуникативните способности, способностите за работа в екип и да
формират увереност в собствените позитивни качества на участниците.Така те се
изграждат като творчески активни личности.
Ръководител: Евгения Попова



Извънкласни дейности
Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

Клуб „Руски език“
В клуба по ,,Руски език“ учениците ще се запознаят по-обстойно с езика и културата на
руския народ, както и с многообразието от различни култури в Руската федерация. Ще
получат познания в областта на руското народно творчество, руската литература. Ще
се запознаят с любопитни факти от историята на Русия, нейното изкуство, природа и
забележителности.
Ще развият умения за работа в екип при подготовката за предстоящите срещи и при
организирането на тържествата. Някои от учениците ще развиват своите
рецитаторски, певчески, художествени и други таланти при различните срещи и
публичната изява.

Ръководител: Елена Адамова



Извънкласни дейности
Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

Клуб “Млади възрожденци”
Основната му цел е утвърждаване на национално – патриотичните ценности и идеали
сред учениците и съхраняване на българската идентичност и облик в Европейския съюз.
Клуба поддържа интереса на учениците към българската история, както и към
социалните дейности.
Чрез разнообразни дейности учениците ще се потопят в света на възраждането. Ще
усвоят знания за факти и събития.
В извънкласните занимания учениците ще развиват умения за работа в екип и работа с
документи, архиви и др.

Ръководител: Красимира Беева



Извънкласни дейности
Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

Клуб “Приятели на музиката”
Клуб “Приятели на музиката“ предлага широк кръг от познания в сферата на изкуството
като цяло. Получаване на необходимите знания отнасящи се до музикален стил, жанр и
др., придобиване на умения за изпълнение на песен или музикално
произведение.
Музикалният стил е понятие отнасящо се до образната система от изразни средства,
обуславящи идейното съдържание на едно музикално произведение и отразяващи
неговите естетически възгледи.

Ръководител: Лиляна Сейрекова



Извънкласни дейности
Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

Клуб “Funny English lessons through games and quizzes”
Учениците ще бъдат поставяни в различни ежедневни ситуации с цел в края на клуба да
имат натрупана лексика (фрази), чрез които в реална ситуация да могат да се
справят.За по-лесното изучаване на думите ще бъдат използвани забавни игри, както в
класната стая, така и извън нея. Учениците ще постигнат умения за изработване на
тематични картички със собствени пожелания. При аудио и видео уроците, учениците
ще натрупат знания за Обединеното Кралство, които ще могат да представят в
проект. Като основната цел на тези уроци ще бъде развитие на уменията им за слушане
с разбиране и говорене.

Ръководител: Мариела Вангелова



Извънкласни дейности

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

Клуб „Графичен дизайн“
Основните дейности на Клуб „Графичен дизайн”са:
Учениците ще изучат работата в непознати за тях програми- графични редактори.

Учениците ще се научат как да прилагат ефективно инструментите за рисуване,чертаене и редактиране на
фигури. Уверено ще боравят с оцветявания, шарки и контури.
Ще създаваме интересни ефекти в триизмерен вид.
Ще превръщаме снимки във векторни илюстрации.
Ще коригираме растерни изображения и прилагаме ефекти директно в CorelDraw без необходимост от
програми за растерна обработка.
Ще подберем подходяща техника за визуализиране на идеите на учениците при изработване на различни
лога,графики и фото реалистични илюстрации.
Ще създаваме различни по размер изделия, като визитни картички, брошури, менюта, билбордове и др.
Ще придобиват знания за растерна и векторна графика, умения за работа в екип, авторски идеи, творчески
подход, креативност и чувство за естетика.
Ръководител: Невсие Караахмед



Извънкласни дейности
Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

Клуб по английски език
Основната цел на клуба е учениците да обогатят своя лексикален речник с помощта на познати и 
непознати за тях произведения от различните жанрове – книги, музика, филми.
Своевременно с това на учениците ще бъде предоставено поле за изява под формата на заснемане
на кратък филм, създаването на кратки поеми или стихове, създаване на текст за авторска песен. 
Авторските произведения на учениците могат да бъдат използвани за допълнително
популяризиране на гимназията.
Учениците ще усъвършенстват работата си в екип. Ще се наблегне на взаимното уважение и 
толерантността между тях. Учениците ще развият както комуникативните си способности 
така и уменията си да четат и слушат непознати за тях творби.
Ще се обърне внимание на личностното развитие на всеки ученик.
Ръководител: Стоян Пенков



Извънкласни дейности

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

Клуб „ Magie de la France“
Клуб „Магията на Франция“ с ръководител Татяна Димитрушева ще предлага на учениците
извънкласни занимания с цел насърчаването на личностното развитие, на интелектуалното
любопитство и засилването на удоволствието от ученето и пребиваването в училището. Тези
занимания ще представляват основно предизвикателство, което ще подпомага образователния
успех на учениците, изучаващи френски език, както и изграждане на умения за работа в екип.
Безспорна полза от участието в клуба ще бъдат положителните промени и в пряката учебна
дейност – по-бързо усвояване на нови знания, увеличаване бързината на реакциите, развиване на 
пространственото и абстрактното мислене.
Заниманията в клуба ще бъдат част от културни пътешествия в света на модата, 
гастрономията, изкуствата.
Ръководител: Татяна Димитрушева



Информация за формираните групи за занимания по  
интереси през учебната 2020/2021 година

В ПМГ ”Яне Сандански”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо
образование с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната
дейност, се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от V до ХII клас.
Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

- Дигитална креативност
- Природни науки
- Математика

- Технологии
- Изкуства и култура
- Екологично образование и здравословен начин на живот
- Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на
индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика, миналия опит на
ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика, се
проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че 65 % от учениците имат желание да участвуват в
извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления:
„Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

1. Kлуб „Училищен вестник“ – включва нестандартни и любознателни
хора с отношение към обществения живот. Работата в клуба способства
за развиване на езиковата култура и комуникативните компетентности
на новинарите. Ще се развият уменията за писане на медийни текстове,
за атрактивно представяне на информация, за въздействие и формиране
на мнение.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

2. Работата на клуба “Математици в действие” е за развитие на
интереса към математиката и логическото мислене, работа в екип,
бърза и точна ориентация, подреденост. Формиране на общност с
еднакви интереси.Желание всеки ученик да се запознае с различни модели и
с нестандартни идеи,методи и логически разсъждения,изискващи
досетливост и комбинативност при решаване на математически задачи.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна 
година

3. Интереса към математиката рязко спада след
5-6 клас. Все повече формули, правила,
огромното учебно съдържание започва да
демотивира учениците. В клуб “АЗ ОБИЧАМ
МАТЕМАТИКА” под формата на игри и
състезания ще затвърдим знанията за
обикновените и десетичните дроби,
рационалните числа, степените, пропорциите,
елементи от теория на множествата, боравене
със средно-аритметично, уравнения, формули
със съкратено умножение, пресмятане на лица
и обеми на фигури и тела и приложението им в

практиката.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година
4. Клуб „Математиката в света около мен“ – запознаване с широкото
приложение на математиката в ежедневието и формиране на умения за 
прилагане на тези знания в практиката. Възможност за откриване на 
връзка с химия и опазване на околната среда, биология и здравно
образование, икономика, финанси, социология, предприемачество, селско

стопанство и др.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година
5. Клуб „Родолюбие“ обединява интересите на учениците от 11 б клас с профилирана подготовка по история 
и цивилизации в областта на краезнанието, проучването на събития от българската история и работата с 
разнообразни исторически източници.
Темите, предвидени в графика на клуба създават възможности учениците да проявяват творчество и 
креативност в разнообразни дейности както в класната стая, така и извън училище, които да доведат до 
формирането на личности с граждански позиции и познания . В процеса на обучение се развиват уменията
за прилагане на специфични техники на историческото познание, като акцентът е поставен върху уменията за 
учене, за развиване на критическото мислене и самостоятелното обработване на информация, за изразяване
и аргументиране на собствено мнение, на уважение към демократичните ценности на гражданското
общество, за изява на гражданска позиция.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

6. Членовете на клуба

„Исак Нютон“ са

нетърпеливи да опознаят

сложния, но интересен

свят на науката физика.

Ще изготвят

разнообразни материали,

свързани с Нютон и други

бележити физици, ще

проучат българския

принос в областта на

физиката, ще проведат
екскурзии с учебна цел.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

7. Дейностите в клуба „Всичко в химия“ 

ще бъдат осъществени в три основни

направления: 

1. Полезни и вредни храни,здравословно

хранене,хранителни добавки – работа по 

проекти, гледане на научно- популярни

филми,лабораторно изследване на храни. 

2. Решаване на логически и изчислителни

задачи от Обща и неорганична химия. 

3. Магията на химията –

експериментална работа, забавни опити. 

4. Приложение на веществата, химичните

процеси в природата – посещение на 

химическа лаборатория, на 

пречиствателната станция, на природни

забележителности, резултат от 

природни химични процеси.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година
8. Клуб „Млад изследовател”-включва любознателни хора,които обичат да 
експериментират и да изследват живата природа.Работата в клуба ще даде възможност на 
учениците да развият уменията си за изготвяне,оцветяване и наблюдение на нетрайни
микроскопски препарати,отчитане и записване на наблюдения,изготвяне на таблици с 
резултати,анализ и сравнение на резултати,обобщаване и формиране на 
изводи.Изследователите ще извършват и практически дейности, свързани с измерване на 
различни показатели на човека ,ще гледат научнопопулярни филми,с които ще развият
знанията си за живата природа.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

9. Участниците от клуб “Знам и мога“ са ученици от 9г клас.

Техните интереси са свързани с биология и здравно образование. В

клуба ще решават комбинирани тестове, ще правят

изследователски разходки сред природата, ще изготвят изложба на

биологични обекти, ще провеждат забавни състезания и ще се
подготвят за достойно представяне на олимпиадата по биология.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година
10. Клуб “Мажоретки” – заниманията в клуба ще обогатят музикалния
вкус и двигателните умения на участниците; ще се развият навици, 
свързани с изкуството на танца и парадния марш. С разучените танци
клубът ще разнообрази празниците в училище и ще радва в дефилажи
обществеността в града ни.



Занимания по интереси

Сформирани клубове 2020/2021 учебна година

11. Клуб „Музика“ е създаден през 2019г. Неговата основна цел е да създаде творческа среда за 

изява на ученици, обичащи да пеят и свирят. Членовете на клуба участваха активно в празника, 

свързан със 100 годишнината на ПМГ „Яне Сандански“.

През тази година в творческите изяви на клуба ще бъде включена и изява, посветена на 

учениците, пишещи стихове – „Вечер на млади поети от ПМГ „Яне Сандански“.



Негово Величество Симеон Сакскобургготски посети  
Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“

27.09.2016 година. ПМГ посрещна Негово Величество Симеон
Сакскобургготски. Визитата бе по покана на кмета на община
Гоце Делчев, г-н Владимир Москов, и на директора на Природо-
математическа гимназия „Яне Сандански“ - г-жа Елка
Божикова. Училищният двор събра учители, ученици, гости. С
вълнение всички очакваха високия гост. Той бе посрещнат с
цветя и аплодисменти. Симеон Сакскобургготски се ръкува с
възпитаниците на ПМГ, в погледите им личеше емоцията от
срещата с човека, чийто лик е изобразен на старото училищно
знаме.
Симеон Сакскобургготски бе посрещнат на училищния праг с
хляб и сол, поздрави учителската колегия, разгледа училището
- музейната ескпозиция „Из историята на гимназията“ и
постоянната изложба „Старите снимки разказват...“, посети
час по български език и литература.



Участие в Евроскола
„ЯнеХимнът на Природо-математическа гимназия

Сандански“ вдигна на крака евродепутати и ученици от 23
страни в голямата пленарна зала вСтрасбург.
Със сърдечни аплодисменти и ставане на крака бе посрещнат
химнът на ПМГ „Яне Сандански“ в голямата пленарна зала в
Страсбург. Той бе прекрасно изпълнен от ученичката Любка
Ангелинина, като тя и дванадесетокласничката Красимира
Кръстилова, представиха България, Гоце Делчев и ПМГ „Яне
Сандански“ в Европейския парламент. Двете ученички са част
от групата от 24-мата възпитаници на нашата гимназия,
които, заедно с директора – госпожа Елка Божикова и
преподавателите – г-жа Димка Дерменджиева и г-н
Александър Мандажиев, са на посещение в Европейския
парламент в Страсбург. Посещението е заслужена награда

гимназистите на  
организирано от

след отличното представяне на
регионалното състезание „Евроскола“,  
Европейския парламент в България.



ПМГ „Яне Сандански“ с поредната придобивка –
модерна фитнес зала!

Новата фитнес зала в училището е оборудвана със съвременни фитнес уреди,  

които правят по-привлекателни часовете по физическо възпитание и спорт.



Извънучилищни дейности

Единадесетокласници се срещнаха с госпожа Виолета Цонева – снаха на Леда Милева  
и с госпожа Лили Каману отСАЩ

Работата по проекта „Лицата в историята – мисъл, слово, дело“ на ученици от
иновативната паралелка XIа продължава и през лятото. Единадесетокласничките
Мария и Роси заедно с госпожа Тодорова имаха невероятно преживяване в началото
на месец август – уникална среща в гр. Гоце Делчев с Виолета Цонева – снаха на Леда
Милева, и с Лили Каману от САЩ, познавала госпожаМилева.



Отбелязване на Европейския ден на спорта в училище
В ПМГ „Яне Сандански“ бе отбелязан Европейският ден на спорта в училище под надслов

„Активни и здрави - учениците и спортът“. Младежите се включиха активно в
организираните спортни състезателни игри по стрийтбол и волейбол. Освен това участваха  
в турнир по футбол на градския стадион, в който премериха сили четири отбора. Екипът на  

ПМГ зае второто място, като всеки един от нашите участници получи сребърен медал.
Основната цел на тази инициатива е да се насърчи физическата активност сред

подрастващите и включването на колкото може повече деца и млади хора към занимания
със спорт.

Извънкласни дейности, посветени на 100- годишнината на ПМГ



Извънкласни дейности, посветени на 100- годишнината на ПМГ

Във връзка със 100-годишнината на Гимназията се проведе инициатива  на 

преподавателите по български език и литература – среща разговор с художника  
Николай Маринов на тема «Изкуството във време на безвремие».



Награждаване на победителите в конкурса за най-оригинално послание  
на чужд език

По повод Деня на европейските езици в Aктовата зала на ПМГ „ЯнеСандански“ бяха  
наградени победителите в конкурса за най-оригинално послание на чужд език със  
снимка или видео. Участниците във фейсбук надпреварата бяха над 50 и от различна  
възрастова група - отVI до XII клас.А победителите са:

I място - Мария – Магдалена от VIIIаклас  
II място - Мехрибан Бали от XIб клас
III място - Ирена Вълчева от IXб клас

Награда на журито - XIа клас

Благодарим на участниците, на техните приятели, които гласуваха в страницата, и  
на публиката ни днес!

Извънкласни дейности, посветени на 100- годишнината на ПМГ



Изложба в ПМГ по случай 107 години от Освобождението на град Гоце  
Делчев

Участниците в клуб „Млади възрожденци“ оформиха музеен кът в ПМГ „Яне  
Сандански“ и по този начин се включиха в отбелязването на 107 години от  

Освобождението на град Гоце Делчев от османско владичество.

Извънкласни дейности, посветени на 100- годишнината на ПМГ



По повод 100 години ПМГ и европейска седмица на програмирането

Част от инициативите по случай 100-годишнината на ПМГ „Яне Сандански“ бе
отбелязването на Европейската седмица на програмирането. Ученици от VI, VIII, IX, X,  
XI и XII клас се включиха в предизвикателството да се впуснат във вълшебния свят на  

компютърните програми. Шестокласниците и осмокласниците се състезаваха с голям  
ентусиазъм, като писаха код със Scratch. Деветокласниците показаха как се кодира със  
Visual Studio Code, а ученик от XII клас представи своя игра, създадена с платформата  

Unity, с която всички се учеха да програмират.

Извънкласни дейности, посветени на 100- годишнината на ПМГ
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