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

 

ПМГ „Яне Сандански” е училище със 101-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, зачитане на 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 2021/2022 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 713 ученици, разпределени в 28 паралелки в следните профили: 

„Математически“, „Хуманитарни науки“, „Природни науки“, “Софтуерни и хардуерни 

науки“,„Икономическо развитие“ и една професионална паралелка – „Системен програмист“.  

В училището е създадена добра организация на всички дейности, съгласуваност и отчетност на 

резултатите.  

              Общият среден успех на училището за учебната 2020/2021 година е много добър 5.38, 

като резултатите от НВО и ДЗИ са съизмерими с резултатите на областно и национално ниво и 

съпоставими с годишните резултати на учениците от училището. 

 

 

 

 

➪ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ КЛАС  

 



Учебен 

предмет 

Училищен 

среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

областен резултат 

Национален 

среден резултат 

Разлика между 

училищен и 

национален 

резултат 

БЕЛ 80,98 53,33 27,65 53,86 27,12 

Математика 72,53 37,07 35,46 37,94 34,59 

 

➪ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – X КЛАС  

 

Учебен 

предмет 

Училищен 

среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

областен резултат 

Национален 

среден резултат 

Разлика между 

училищен и 

национален 

резултат 

БЕЛ 29,59 22,20 0,39 22,50 0,09 

Математика 17,05 15,30 1,75 13,86 3,19 

 

➪ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  

 

Учебен 

предмет 

Брой 

явили 

се 

Училищен 

среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

областен 

резултат 

Национален 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

национален 

резултат 

БЕЛ 106 4,80 4,19 0,61 4,14 0,66 

Математика 15 4,52 4,61 0,09 4,83 0,31 

ИЦ  2 3,61 4,45 0,84 4,25 0,64 

ГИ  3 3, 58 3, 76 0,18 3, 69 0,11 

ФА  1 5,88 4,46 1,42 4,72 1,16 

БЗО  29 5,07 4,37 0,70 3,94 1,13 

ХООС  1 5,12 5,23 0,11 5,52 0,40 

Фил. цикъл  12 4,68 4,28 0,40 4,20 0,48 

Английски 

език  
42 5,36 5,28 0,08 5,27 0,09 

 

От данните за НВО в VII клас се вижда, че средният резултат за училището и по български език 

и литература, и по математика  е по-висок от този за областта и за страната.  

При резултатите от НВО в X клас средният резултат за училището отново е по-висок от този на 

областно и на национално ниво.  

През тази учебна година в училището бяха постигнати високи резултати  на ДЗИ по английски 

език, биология, физика и астрономия, химия и ООС.   

Средният резултат за училището на ДЗИ по български език и литература, физика и астрономия, 

биология и здравно образование, философски цикъл и английски език е по-висок от този на 

областно и на национално ниво.  

Учителите и учениците се включват активно в образователни, културни и социални дейности и 

инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво.  

Постиженията в дейността на Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" се обуславят 

от следните фактори, които определят и силните страни в дейността на училището:  

1. Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация и 



традиции.  

2. Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, взаимодействие и 

партньорство с институции, културни институти, висши училища, чрез които са постигнати 

образователните цели на обучението.  

3. В училището работи квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който 

познава и прилага съвременни методи на обучение.  

4. Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с 

родителите.  

5. Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет.  

6. Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на МОН.  

7. Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране целите 

на образователния процес.  

8. Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред 

обществеността чрез местните медии.  

9. Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал. 

Качествените условия за образователно-възпитателния процес доведе до постигането на успехи 

през учебната 2020/2021 година: 

● високи резултати от НВО в VІІ клас, по-висок среден резултат от НВО X клас в сравнение с 

регионално и национално ниво и много добро представяне на зрелостниците на ДЗИ; 

● спечелени отличия от възпитаници на училището на национални състезания и конкурси: 

● до национален кръг на олимпиадата по руски език достигна ученичката Александра 

Мутафчиева от XIд клас; 

● до национален кръг на олимпиадата по философия достигна Виктория Димитрова Христова 

от XIб клас; 

● до национален кръг на олимпиадата по география достигна Александра Костадинова 

Гебрелиева от Xа клас; 

● до национален кръг на олимпиадата по физика достигна Иван Мирчев Попов от XIа клас, 

който зае IX място; 

● до национален кръг на олимпиадата по астрономия достигнаха Петър Мирчев Попов от VII 

клас, Абдула Абдула Кичуков от VII клас и Иван Попов от XIа клас, който зае 3-то място; 

● до национален кръг на олимпиадата по ХООС достигна Антъни Атанасов Атанасов от IXа 

клас; 

● национално математическо състезание “Хитър Петър” - I място - 1 ученик; 

● областно състезание “Дебати” по английски език - III място – 1 ученик; 

● спортни постижения на национални състезания по карате – I място - 2 ученици; II място – 2-

ма ученици; 

● национален кръг “Кеймбридж” - III място - 1 ученик; 

● национално състезание “Ключът на музиката - I място - 1 ученик; 

● Национално пролетно състезание по физика - III място – 1 ученик, II място - 1 ученик; 

● много добро представяне на националния кръг на международното математическо 

състезание “Европейско кенгуру”; 

● IV младежки литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев, гр. Разград  

I място за поезия – 1 ученик; 

● национален конкурс „Златен Явор“ - III място – 1 ученик; 

● регионален конкурс по реч и дебати “BEST” - III  място – 1 ученик, и VI място - 1 ученик; 

● национален конкурс - “Национален парк  Рила - познат и непознат” - I място за есе - 1 

ученик; II място - 1 ученик; 

● национален конкурс - ”Водата извор на живот” - I  място - 1 ученик; 

● VII национален младежки литературен конкурс “Който спаси един човешки живот, спасява 

цяла вселена” - II  място - 1 ученик, годишна стипендия; 

● национален литературен конкурс за есе “Неразказаните истории на един ловец на 

приключения”, гр. Сливен  - втора награда в трета възрастова група, раздел „Поезия“ - 1 



ученик; 

● национален конкурс за есе “През девет планини в десета“ - III място - 1 ученик; 

● национален конкурс за есе на тема „Дискриминацията не ти отива“, организиран 

от  Национална мрежа за децата, младежка мрежа „Мегафон“ и УНИЦЕФ - България, 

част  от програмата на младежкия форум „VOICE IT, мнение от значение“, I  място - 1 

ученик; 

● национален литературен конкурс „Млад писател“ – Коледа 2020,  организиран от “Zenira” и 

писателя Ивайло Гогов - ментор, наставник и патрон на  конкурса - I място - 1 ученик; 

● I място  за есе в национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат 

и  непознат“, организиран от Дирекция „Национален парк Рила“ – 

Благоевград,  Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, 

РУО – Благоевград и Община Благоевград - 1 ученик; 

● национален литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя”, 2021 г.,  организатори: 

Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” и Фондация “Яворов” за стихотворението 

„Би могло“ - I  място  за поезия, 1 ученик; 

● национален конкурс „Моите детски мечти”, организиран от МОН и Национален дворец на 

децата - I  място  за есе в 3-та възрастова група; 

● XIV национален ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” за разказ, посветен на 

75-годишнината от победата над фашизма във Втората световна война -  I място - 1 ученик; 

● национален конкурс “Живеем в земята на Ботев”, Враца - поощрителна награда за поезия - 1 

ученик; 

● национален литературен конкурс “Любовта и свободата”, 2020 г. - поощрителна награда за 

поезия - 1 ученик; 

● III национален литературен  конкурс “Николай Хрелков”, Горна баня” -  I място за поезия - 

1 ученик; 

● национален  конкурс “Възкресение Христово” - III място, специална патриаршеска награда - 

1 ученик; 

● литературен конкурс, организиран от Община Гоце Делчев, на тема: „Българският дух  през 

вековете“- I място, 1 ученик; 

● XV национален конкурс, организиран от Национален Доверителен Екофонд,  Фондация 

екологичен форум Плюс, Национален парк Рила – Национална награда за  природозащита 

„Мими Праматарова 2021”, на тема „Климатът – „невъзможните  срещи“ – какво сподели 

Снежният човек на един Щъркел“ - I място, 1 ученик; 

● ХV национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне”, посветен на 190  години от 

рождението на ген. Николай Столетов „Генералът на българите“,  организиран от 

Национално Движение Русофили, с подкрепата на Международен  обществен фонд 

"Российский фонд мира", Синдикат на българските учители - II място за есе, 1 ученик; 

● VIII международен литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 

Вселена“, на тема: „Ще ви разкажа за моя спасител“, организиран от Център за  еврейско-

българско сътрудничество „Алеф“, МОН, Националния дворец на децата и Община Бургас - 

поощрителна награда, 1 ученик; 

● училищен конкурс на ПМГ „Яне Сандански“ – „Таланти в действие“ - I място, 1 ученик. 

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

намаляване броя на отсъствията и повишаване на мотивацията за учене.  

      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 2020/2021 година: 

● НП “Ученически олимпиади и състезания", модул “Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученически олимпиади“; 



● НК „Чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“; 

● НП „ИКТ – интернет свързаност“; 

● НП „ИКТ – електронен дневник“; 

● НП „ИКТ – хардуерно оборудване“; 

● НП „Без свободен час в училище“; 

● НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“; 

● НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции 

като образователна среда“; 

● НП „Занимания по интереси“; 

● НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по 

безопасност на движението по пътищата“; 

● НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"; 

● НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“; 

● НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията 

за експериментална работа“; 

● НП „Иновации в действие“; 

● Проект „Образование за утрешния ден”; 

● НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“ – ИКТ; 

● Проект „Обичам моето училище“; 

● Пилотен проект към МОН „Изследване на модела 1:1 и компетентностен подход“; 

          Създадената Професионална учебна общност продължи работата си  по развиване на нова 

философия в работата на учителите новатори, които на основата на сътрудничество и 

прилагането на интегриран подход продължиха работата си  по посока към по-високо 

мотивиране на учениците и съответно постигане на по-високи резултати. Иновацията в ПМГ 

„Яне Сандански“ допринася училището да се превърне в притегателен център за модерно 

обучение на младите хора. Нейната цел е развитието на функционалната грамотност у 

учениците. Тя е свързана с разбиране на начина, по който си взаимодействат природните науки, 

математиката, хуманитарните науки, информатиката, технологиите, чуждите езици. От 

съществено значение за трета учебна година е да се формират у учениците комуникативни 

умения, умения за работа в екип, чувство за отговорност, инициативност, критично мислене. 

През учебната 2020/2021 година учителите от Професионалната учебна общност разработиха и 

реализираха 135 интердисциплинарни урока в иновативните паралелки – V, IXб, IXг, Хд, ХIIб. 

         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 педагогическите специалисти, участвали в две и 

повече от две форми на външна квалификация са 100%, което е гаранция за повишаване на 

професионализма на учителите и за стимулиране на професионалните им изяви и постижения. 

         През 2020/2021 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“, Khan Academy, IZZI, 

Academico, chromebook, програмата Globilab за експериментиране и анализ на данни в 

профилираната подготовка по природни науки, VR – очила за виртуална реалност, таблети, 

интерактивни панели. Всичко това помогна на учителите при стартиране в училището на 

работата по образователния модел „1:1“.  

         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 

2020/2021 година, протекоха при оптимални условия, въпреки продължената епидемиологична 



обстановка, благодарение на създадената и добре работеща система за организация, 

съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите от страна на училищното 

ръководство. Учителският колектив отговорно изпълняваше 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 

с предизвикателствата, които трябваше да преодолява. В резултат на опита и добрия 

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

средна брутна работна заплата на педагогическия персонал 1721,28 лева.  

     Числеността на педагогическия персонал се е запазила. Това се дължи на реализирания 100% 

държавен план-прием за 2021/2022 г.  

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с:  

1. Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив, което 

рефлектира върху бюджета на училището и осигуряването на ЗНПР за всички учители, 

води до съкращения на работни места.  

2. Засилва се демотивацията за учебна работа по време на ОРЕС в условията на 

пандемия, поради което някои ученици (най-вече от гимназиален етап) проявяват 

нехайно отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и допускат 

неизвинени отсъствия.  

3. Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база.  

4. Недостатъчна заинтересованост от страна на родителите по отношение  на 

посещаването на родителски срещи и участие в различни училищни дейности.  

        5. Задълбочаване работата в намирането на по-ефективни подходи, за да се повиши 

успеваемостта на учениците по профилиращите предмети. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ в училищната политика за учебната 2021/2022 г.  

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна 

политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и 

пълноценна социализация на учениците.  

2. Осъществяване на дейността на Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" 

в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното 

образование и прилагане на държавните образователни стандарти.  

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране 

обмена на добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити 

умения в резултат на участие в квалификационни форми.  

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно 

развитие на учениците в училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в 

областта на образованието и младежта.  

6. Високо развитие на езиковата подготовка, подготовката в областта на 

информационните технологии, математиката, природните науки и подготовката по 

всички други предмети. 

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

общност чрез прилагане на иновативни форми на обучение. 

8. 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. 

9. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за учене чрез действие, осъществяване на интердисциплинарни и 

трансдисциплинарни уроци. 

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

училището.  



11. Формиране на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно съзнание и 

поведение  на учениците. 

12. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

13. Оказване на методическа помощ на новоназначените учители. 

 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ 
 

Развитие на Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" в условията на прилагането на 

Закона за предучилищното и училищното образование и на растяща конкуренция чрез 

създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в 

партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за 

обучение и възпитание на подрастващите от града и общината, и се превърне от училище за 

всички в училище за всеки. Създаване на условия за реализиране на Стратегията за развитие на 

училището (2021-2024) 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.  

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното 

образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците 

чрез привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО 

и ДОС.  

2. Осъществяване на качествен държавен и училищен прием на ученици. 

3. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното 

развитие на учениците. 

4. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно провеждане на учебно-възпитателния процес в 

училището и за кариерно развитие. 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежките политики. 

6. Привличане на местната интелектуална, културна и бизнес общност за 

подпомагане и развитие на гимназията. 

7. Създаване на условия за изява на талантливи ученици. 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ за реализиране на главната цел и приоритетите 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ  

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ  

№  Дейност  Срок  
Отговорни 

лица  
Индикатори  

Финансиран

е  

1. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (приет с ПМС № 100 от 08.06.2018 г. )  

1.1 Включване на персонал от 2021/2022 Директор, Обработени формуляри и МОН  



образователната 

институция в екипите за 

обхват и участие в 

дейността на екипа. 

зам. - 

директори 

данни за актуалния статус 

на учениците 

1.2 Организация за 

своевременно посещение на 

отсъстващите по 

неуважителни причини 

ученици по чл. 3 а. 

2021/2022 Директор, 

зам. - 

директори 

Обработени формуляри и 

данни за актуалния статус 

на учениците 

МОН  

2. Изпълнение на Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030)  
 

2.1 Изготвяне на проекти от 

учениците за формиране на 

умения да използват 

придобитите 

компетентности при 

изпълнение на ежедневни 

задачи, за справяне в 

сложни и непознати 

житейски ситуации в 

променяща се околна среда. 

м. юни Учителите, 

преподаващи в 

8в клас 

Брой проекти на 

учениците от 8в клас 

Не е 

необходимо 

 

2.2 Възпитание, насочено към 

изграждане у учениците на 

стремеж за изказване на 

информирано мнение, за 

проява на взаимно 

уважение, разбирателство и 

сътрудничество; възпитание 

в доброта - провеждане на 

учебно занятие в часовете 

по гражданско образование 

на тема “Медиите - между 

информацията и 

манипулацията”. 

м. ноември Десислава 

Дакова 

Брой ученици от 11. и 12. 

клас 

Не е 

необходимо 

 

2.3. Насърчаване участието на 

училищните общности в 

планиране и реализиране на 

училищни събития - 

конкурси, празници, 

тържества, спортни събития 

и др., съгласно годишния 

план 

2021/2022 Съгласно 

плана 

Брой реализирани изяви Не е 

необходимо 

 



2.4 Организиране на общи 

дейности по интереси, 

честване на празници, 

благотворителни акции и 

други събития за създаване 

на положително отношение 

към образованието - 

благотворителен базар, 

насочен към деца от 

уязвими групи, настанени в 

институции на територията 

на община Гоце Делчев. 

м. април Ученическият 

парламент 

Брой включени ученици Обществен 

съвет и 

Училищно 

настоятелство 

 

3. Изпълнение на Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)   

3.1 Осигуряване на ефективно 

обучение по безопасност на 

движението по пътищата в 

час на класа с оглед 

намаляване на инциденти с 

ученици по пътищата, 

съгласно Плана за 

безопасност на движението 

по пътищата. 

2021/2022 Съгласно 

Плана 

Класните 

ръководители 

Брой изпълнени 

дейности 

Бюджет на 

училището 

 

4. Изпълнение на национални програми за развитие на средното образование   

4.1 Дейности по НП „ИКТ в 

системата на 

предучилищното и 

училищното образование“  

Съгласно 

сроковете на 

програмата  

Директор  обновяване на 

компютърната техника, 

достъп до съвременни 

ИКТ, електронно 

обучение, електронни 

образователни ресурси, 

регистри, информационни 

системи, портали и онлайн 

образователни услуги  

Бюджет на 

НП  

 

4.2 Дейности по НП 

„Ученически олимпиади и 

състезания“, модул 

„Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за 

участие в ученическите 

олимпиади“.  

Съгласно 

сроковете на 

програмата  

Директор  Брой ученици, достигнали 

до национален кръг на 

олимпиадите 

Бюджет на 

НП  

 

4.3 Дейности по НП „Без 

свободен час в училище”  

Съгласно 

сроковете на 

програмата  

Директор  100% осигурено 

заместване на отсъстващи 

педагогически 

специалисти  

Бюджет на 

НП  
 

4.4 Участие на педагогически 

специалисти в 

квалификационните форми 

на НП за квалификация.  

Съгласно 

сроковете на 

програмата  

Директор  Брой педагогически 

специалисти  

Бюджет на 

НП  
 

5. Училищни мерки и дейности в изпълнение на Регионални програми (напр. за подобряване на 

резултатите на учениците, показани на националните външни оценявания в края на предходната 

учебна година)  

 

5.1 Провеждане на Учебна Учителите по График за консултации и Не е  



консултации по предмети.  2021/2022 

година  

предмети  отразяване в електронния 

дневник  

необходимо  

5.2 Допълнителна и 

индивидуална работа с 

ученици във връзка с НВО 

и ДЗИ и провеждане на 

пробно НВО и ДЗИ.  

Учебна 

2021/2022 

година  

Учителите по 

предметите 

от НВО и 

ДЗИ  

График за консултации  

отразяване в електронния 

дневник  

Не е 

необходимо  
 

5.3 Изпълнение на 

функционални задължения 

на учителите, свързани с 

предварителната 

подготовка, планирането, 

провеждането на 

образователните дейности и 

оценяването.  

Учебна 

2021/2022 

година  

Учителите по 

предмети  

Изготвяне на планове и 

разработки на уроци 

Не е 

необходимо  

 

5.4 Промяна в образователната 

дейност на учителите:  

-ежедневно планиране на 

урочната дейност;  

- задаване и проверка на 

домашна работа, тетрадки и 

др.;  

- разнообразяване на 

методиката на преподаване 

– интерактивни дейности, 

учебни проекти, 

целенасочено прилагане на 

ИКТ, електронни учебни 

ресурси и др.  

Учебна 

2021/2022 

година  

Учителите по 

предмети  

Изготвяне на планове и 

разработки на уроци 

Не е 

необходимо  

 

5.5 Съвместни 

интердисциплинарни уроци 

с участието на 

преподаватели от различни 

предметни области, 

съгласно графика в 

плановете на методическите 

обединения и графика за 

провеждане на уроци в 8в 

клас.   

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите по 

предмети  

Изготвяне на планове и 

разработки на уроци 

Не е 

необходимо  

 

5.6 Мотивиране и стимулиране 

на учениците за личностна 

изява – участие в 

олимпиади, състезания, 

конкурси; публичност на 

постиженията им, съгласно 

плановете на методическите 

обединения.  

Учебна 

2021/2022 

година  

Учителите по 

предмети  

Резултати от участия  Не е 

необходимо  

 

 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ 



ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ 
ДЕЙНОСТИ СРОК 

ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 
ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 5 6 

1. Поддържане на 

високо качество и 

ефективност в 

процеса на 

училищното 

образование 

съобразно 

индивидуалните 

способности и 

потребности на 

учениците чрез 

привеждане 

дейността на 

училището в 

съответствие с 

разпоредбите на 

ЗПУО и ДОС 

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището 

1.1.1. Изготвяне и 

актуализация на 

основните училищни 

документи в 

съответствие със 

ЗПУО и ДОС: 

стратегия за развитие 

на училището, 

годишен план, ПДУ, 

изготвяне на мерки за 

повишаване на 

качеството, ПВТР, 

Програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаване на 

учениците от 

уязвимите групи, 

ПБУВОТ, Етичен 

кодекс и др. 

м. 09 
Директор и 

работни групи 

Училищни 

документи 
Не е необходимо 

1.1.2. Определяне 

състава на 

постоянните 

училищни комисии за 

планиране и 

организация на 

основните 

направления в 

дейността на 

училището. 

м. 09 Директор Планове Не е необходимо 

1.1.3. Актуализиране 

на училищната 

програма за часовете, 

които не се водят от 

учители специалисти, 

по време на 

заместване на 

отсъстващия учител. 

м. 10 
Главни 

учители 

Училищна 

програма, 

осигурено 

заместване 

Не е необходимо 

1.1.4. Изготвяне на 

план за 

дидактическата работа 

на учителите по 

учебни предмети, 

изготвяне на 

м. 09 

Учители 

Директор 

Училищни 

документи 
Не е необходимо 



плановете на класните 

ръководители, и за 

избираеми и 

факултативни учебни 

часове за учебната 

2021/2022 г.  

1.1.5. Осъществяване 

на ефективен контрол 

на образователния 

процес от директора и 

заместник-

директорите 

съобразно целите на 

училищната стратегия 

и при необходимост – 

своевременно 

предприемане на 

действия за 

подобряването му. 

През 

учебната 

година 

Директор 

Протоколи от 

КД на директора, 

ЗДУД и ЗДАСД 

Не е необходимо 

1.1.6. Създаване на 

необходимата 

организация за 

получаване/връщане 

на безплатните 

учебници за V – VІІ 

клас. 

м. 09.2021 

м. 06.2021 

Класни 

ръководители 
учебници Целеви средства 

1.1.7. Изготвяне на: 

·      график за 

провеждане на 

ЧК,  консултиране на 

родители и ученици и 

за работа с 

документация и 

график на приемното 

време на учителите; 

·      график за 

провеждане на класни 

и контролни работи, 

допълнителна работа с 

учениците и 

консултации; 

·      седмичното 

разписание за 

първия/втория учебен 

срок и съгласуването 

му в РИОКОЗ. 

м. 09.2021 

м. 02.2021 

ЗДУД - Зл. 

Милчева и 

ЗДУД - Д. 

Кафкова 

Училищни 

документи 
Не е необходимо 



1.1.8. Изпълнение на 

дейности и процедури 

по управление на 

качеството на 

образованието в 

училището. 

През 

учебната 

година 

Директор Самооценка Училищен бюджет 

1.1.9. Реализиране на 

дейностите по 

Механизма за 

противодействие на 

училищния тормоз 

между учениците в 

училището. 

Определяне на 

координационен съвет 

със заповед на 

директора на 

училището: 

- 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: 

- - Актуализиране на 

Единни правила за 

задълженията на 

всички служители, 

свързани със 

случаите на тормоз, 

изготвени и 

заложени в 

Правилника за 

дейността на 

училището. 

- - Актуализиране на 

плана за 

противодействие на 

училищния тормоз 

във връзка с 

установените и 

анализирани 

резултати от 

анкетирането 

(изследването). 

 

 

 

 

 

 

 

м.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

м.09.2021 

 

 

 

 

 

м.09.2021 

 

 

 

 

 

Комисия 
Училищни 

документи 
Не е необходимо 



- - Извършване на 

оценката на тормоза 

между учениците в 

училището в 

началото и края на 

учебната година от 

класните 

ръководители 

посредством 

Приложение 3 към 

Механизма. 

- - Анализ и 

обобщаване на 

резултатите от 

оценката в резултат 

на изследването. 

- - Запознаване на 

заинтересованите 

страни с резултатите 

и обсъждане на 

- необходимостта от 

предприемане на 

конкретни мерки и 

действия. 

- - Попълване на 

Дневник за случаите 

на тормоз. 

- - Изготвяне на 

годишен отчетен 

доклад на 

координационния 

съвет на училището. 

м.09.2021 

м.06.2021 

 

 

 

 

 

м.10.2021 

 

 

м.10.2021 

 

 

 

 

 

 

м.06.2021 

1.1.10. Актуализиране 

на Програмите за 

екологично, здравно, 

гражданско и 

интеркултурно 

образование за 

учебната 2021/2022 г.  

м.09.2021  

ЗДУД - Зл. 

Милчева, 

Комисия 

Училищни 

документи 
Не е необходимо 

1.1.11. Изготвяне на 

Списък-Образец №1 

за учебната 2021/2022 

г.  

м.09.2021 

ЗДУД - Зл. 

Милчева, 

Комисия 

Училищни 

документи 
Не е необходимо 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно 

образование 

1.2.1. Използване на 

съвременни 

образователни 

технологии и форми 

на педагогическо 

През 

учебната 

година 

Педагогически

те специалисти 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 



взаимодействие за 

мотивиране на 

учениците и 

прилагане на 

усвоените знания в 

практиката. 

1.2.2. Промяна на 

стила и методите на 

работа и ориентиране 

на обучението към 

потребностите на 

отделния ученик. 

През 

учебната 

година 

Педагогически

те специалисти 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

1.2.3. Подкрепа на 

личностното развитие 

на учениците, 

превенция на 

обучителните 

трудности и ранно 

оценяване на риска – 

ранно 

идентифициране на 

учениците в риск чрез 

проучване и оценка на 

потребностите и 

интересите им, 

откриване и 

предотвратяване на 

причините, които биха 

довели до отпадане от 

училище. 

м.09 

м.02 

Училищен 

психолог, 

педагогически 

специалисти 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

1.2.4.        Анализ на 

резултатите от 

входно, междинно и 

изходно ниво и 

предприемане на 

мерки за 

преодоляване на 

констатираните 

пропуски. 

м. 10 

м. 02 

м. 06 

Педагогически

те специалисти 

по предметни 

области 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не е необходимо 

 

1.2.5. Планиране на 

нуждите от 

педагогически кадри 

31.08.202

2 г.  
Директор  

Бюджета на 

училището 

2.  Осъществяване 

на качествен 

държавен и 

училищен прием 

2.1. Осъществяване на качествен училищен и държавен план-прием   

2.2.1. Изготвяне на 

предложение за 

държавен план-прием. 

м. 12 Директор План-прием Не е необходимо 



на ученици 2.2.2. Дейности по 

осъществяване на 

училищния план-

прием. 

м. 05 - 07 Директор План-прием Не е необходимо 

2.2.3. Разработване на 

училищна политика и 

рекламна стратегия за 

изпълнение на приема 

и задържане на 

учениците в 

училището. 

м. 02 
Комисия 

План-прием Училищен бюджет 

  

2.2. Ученическо самоуправление 

2.2.1. Повишаване 

ролята на съветите на 

класа и Училищния 

парламент при 

организиране и 

осъществяване 

дейността на 

училището. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник/учили

щен психолог 

 Дейности на УП Не е необходимо 

2.2.2. Участие на 

представители на 

ученическата общност 

при обсъждане на 

проблеми и вземане 

на управленски 

решения, както и при 

отчитане на 

резултатите от 

образователния 

процес. 

През 

учебната 

година 

Педагогически 

съветник/учили

щен психолог 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не е необходимо 

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 

2.3.1. Изпълнение на 

програма за здравно 

образование, спортно-

туристически 

календар, насочени 

към комплексно 

здравно образование 

чрез интерактивни 

дейности и занимания 

в часовете на класа, 

посветени на 

превенцията на 

тютюнопушенето, 

наркоманиите и 

злоупотребата с 

алкохол, активна 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 



спортна и 

туристическа дейност. 

2.3.2. Инициативи и 

мероприятия, имащи 

за цел формирането на 

навици за 

здравословен начин на 

живот и правилни 

житейски избори в 

детска възраст и по 

време на ранното 

полово съзряване. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители/ 

училищен 

психолог/меди

цинска сестра 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

2.3.3. Обучения: 

·  по безопасност на 

движението; 

·  за действия при 

бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари; 

·  началното военно 

обучение в IX и X 

клас; 

·  поведение при 

кризи и екстремни 

ситуации. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

2.3.4. Съвместни 

дейности с РИОСВ и 

НПО за придобиване 

на екологична култура 

у учениците 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

2.3.5. Изпълнение на 

училищни проекти за 

подпомагане на 

физическото 

възпитание и спорта. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Целеви средства 

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 

2.4.1. Разработване и 

изпълнение на 

програма за превенция 

на агресията и 

негативните прояви 

сред учениците. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

2.4.2. Подобряване на 

уменията на 

През 

учебната 
Учители Резултати в края 

на учебната 
Училищен бюджет 



работещите в 

училището за 

адекватна реакция при 

предотвратяване на 

случаи на агресия и 

насилие в училищна 

среда. 

година година 

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците 

  

2.5.1. Сформиране на 

екипи подкрепа за 

личностно развитие на 

учениците. 

Осигуряване 

изпълнението на 

изготвените планове 

за подкрепа. 

През 

учебната 

година 

Координатор, 

педагогически 

съветник/учили

щен психолог, 

участници в 

екипите 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

2.5.2. Откриване и 

проследяване на 

развитието на ученици 

с изявени дарби, 

изготвяне на база 

данни и създаване на 

условия за тяхната 

изява на училищно и 

извънучилищно ниво. 

През 

учебната 

година 

Учители, 

педагогически 

съветник/учили

щен психолог 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не е необходимо 

2.5.3. Мотивиране на 

учителите и създаване 

на условия за работа с 

ученици с изявени 

дарби чрез 

допълнително 

материално 

стимулиране и 

факултативни форми. 

През 

учебната 

година 

Главни 

учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

2.5.4. Изпълнение на 

програма за превенция 

на отпадането и/или 

преждевременното 

напускане на 

училище, която да 

съдържа: 

·  мерки за превенция 

и ограничаване на 

отпадането; 

·  действия за 

интервенция при 

отпадане и/или 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 



преждевременното 

напускане на 

училище. 

3. Училището – 

желано място за 

обучение, изява и 

подкрепа за 

личностното 

развитие на 

учениците. 

3.1. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 

3.1.1. Осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

обучение и труд, 

подходящо 

интериорно 

оформление на 

учебните помещения. 

През 

учебната 

година 

ЗДАСД 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

3.1.2. Поддържане на 

благоприятна и 

толерантна атмосфера 

на общуване, доверие 

и взаимопомощ. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не е необходимо 

3.1.3. Поддръжка на 

системата за 

постоянно 

видеонаблюдение и 

спазване на 

пропускателния 

режим. 

През 

учебната 

година 

Заместник-

директори 

  

Брой камери Училищен бюджет 

3.1.4. Поддръжка и 

поетапно обновяване 

на компютърната и 

комуникационната 

техника – 

кандидатстване по НП 

„ИКТ“. 

През 

учебната 

година 

Директор 

Заместник-

директори 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет, 

бюджет на НП 

3.1.5. Осигуряване на 

ресурси за е-обучение, 

използване на 

електронни 

образователни 

ресурси. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

4. 

Усъвършенстване 

и обогатяване 

компетентностите 

на 

педагогическите 

специалисти за 

4.1. Квалификация на педагогическите специалисти 

4.1.1. Изготвяне на 

портфолио и личен 

план за развитие, в 

съответствие с 

професионалния 

профил на 

IX, X 

2021 г. 
Учители 

Портфолио, 

планове 
Училищен бюджет 



ефективно 

провеждане на 

учебно-

възпитателния 

процес в 

училището и за 

кариерно 

развитие 

педагогическите 

специалисти като 

съвкупност от знания, 

умения и отношения 

съгласно Наредба № 

15 от 22.07.2019 г.   

4.1.2. Осигуряване на 

условия и 

възможности за 

подобряване на 

компетентностите на 

педагогическите 

специалисти за 

ефективно изпълнение 

на изискванията на 

изпълняваната работа 

и за кариерно 

развитие чрез 

квалификационна 

дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година, участия в 

квалификационни 

форми, кредити 

Училищен бюджет 

4.1.3. Мотивиране на 

учителите за 

придобиване на по-

висока ПКС, като 

едно от основанията 

за по-бързо кариерно 

развитие. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не е необходимо 

5. 

Взаимодействия с 

родители, 

институции и 

структури, 

работещи в 

областта на 

образованието и 

младежките 

политики 

5.1. Взаимодействие с родителите 

5.1.1. Структуриране и 

дейност на 

обществения съвет. 

През 

учебната 

година 

Директор   Училищен бюджет 

5.1.2. 

Усъвършенстване на 

системата от 

взаимовръзки и 

обратна информация в 

релацията „училище-

семейство“: 

·  установяване на 

система от форми и 

средства за 

сътрудничество и 

взаимодействие с 

родителите: 

родителски и 

индивидуални срещи, 

индивидуални 

консултации, 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители и 

ЗДУД – Зл. 

Милчева и Д. 

Кафкова 

Брой проведени 

срещи с родители 
Не е необходимо 



обучения и др. 

5.1.3. Информиране на 

родителите и 

стимулиране на 

родителската 

активност за 

основните 

нормативни и 

училищни документи, 

по повод информация 

за резултатите от 

учебната дейност, 

консултиране по 

проблеми, решаване 

на конфликти и 

налагане на санкции и 

др. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

5.1.4. Сътрудничество 

и съдействие от 

родителите: 

·  при организиране на 

училищни дейности; 

·  в процеса на 

кариерното 

информиране, 

ориентиране и 

развитие; 

·  при идентифициран 

риск за ученика от 

отпадане и/или 

преждевременно 

напускане на 

училище. 

5.1.5. Създаване на 

информационна банка 

с данни и координати 

за своевременна 

връзка с ученика и 

неговите 

родители/настойници. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не е необходимо 

5.2. Взаимодействие с институции 

5.2.1. Популяризиране 

дейността на 

училището на 

общински, областни, 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 



национални и 

международни 

форуми и в медийното 

пространство. 

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство 

5.3.1. Участие на 

учители и ученици 

в общински 

празници, 

състезания, 

форуми и др. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Училищен бюджет 

5.3.2. Поддържане 

и своевременно 

обновяване сайта 

на училището с 

актуална 

информация за 

нормативната база, 

организацията на 

дейността, изявите 

в различни 

направления на 

училищния живот 

и др. 

През 

учебната 

година 

А. Геврекова 
Сайт на 

училището 
Училищен бюджет 

5.3.3. Издигане 

авторитета на 

училището чрез 

информация в 

местните печатни 

и електронни 

медии. 

През 

учебната 

година 

Ал. Мандажиев 
Медийно 

отразяване 
Училищен бюджет 

6. Привличане 

на местната 

интелектуална, 

културна и 

бизнес общност 

за подпомагане 

и развитие на 

гимназията 

6.1. Използване на всички възможни информационни и комуникационни канали 

за разпространение на постиженията на училището, учениците и учителите 

6.1.1 Активно 

функциониращи 

фейсбук страница и 

сайт на училището. 

Постояне

н 

ЗДУД - Зл. 

Милчева, Д. 

Кафкова, С. 

Миладинова, 

М. Панева, А. 

Геврекова 

Брой създадени 

публикации 

 

Не е необходимо 

6.2. Включване на училищната общност в културни и доброволчески инициативи 

на местните власти, местни неправителствени организации и институции 

6.2.1. Участие на 

ученици в 

мероприятия на 

2021/2022 

г. 

Педагогически

те специалисти 

Брой създадени 

партньорски 

взаимоотношения 

Не е необходимо 



читалището, 

Общинския 

исторически музей, 

Община Гоце Делчев 

и др. 

 

6.2.2. Участие в 

инициативи на 

“Ротари клуб” и др. 

2021/2022 

г.  

Ученическият 

парламент 

Брой създадени 

партньорски 

взаимоотношения 

Не е необходимо 

6.3. Иницииране на собствени благотворителни инициативи и културни 

мероприятия, отворени към участие и на широката общественост в региона 

6.3.1. Организиране 

на благотворителни 

базари извън 

училището.  

м. 

декември, 

м. април 

Училищният 

психолог, 

Ученическият 

парламент 

Брой реализирани 

дейности 

Не е необходимо 

7. Създаване на 

условия за изява 

на талантливи 

ученици 

7.1. Подготовка на учениците за участия в олимпиади, състезания, конкурси и 

изложби  чрез включването им в разнообразни форми за извънкласна работа 

 

7.1.1. Участие в олимпиади 

 

Олимпиади 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

 Руски език IX-XII клас 
януари 

февруари 
Т. Янудова, Елена Адамова 

 Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                    

Английски език VIII – XII 

клас 

януари 

февруари 

 

Старши учителите по 

английски език 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева      

Д. Кафкова                                                                      

Френски език IX – XII клас 
януари 

февруари 
Г. Икономова 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева     

Д. Кафкова                                                                                                                                            

 

Математика V-XII клас декември 

февруари 
Председателят на МО  

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева     

 Д. Кафкова                                                                                                                                              

 

Български език и литература 

V-XII клас 
януари   март Председателят на МО  

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева    

 Д. Кафкова                                                                                                                                            

 

Физика VII-XII клас януари 

февруари 

Старши учителите по 

физика и астрономия 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева    

Д. Кафкова                                                                                                                                         



 

Химия и опазване на 

околната среда VII-XII клас 

януари 

февруари 

Старши учителите по 

химия и опазване на 

околната среда 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева    

Д. Кафкова                                                                                                                                               

 

Биология и здравно 

образование VII-XII клас 

януари 

февруари 

Старши учителите по 

биология и здравно 

образование 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева      

 Д. Кафкова                                                                                                                                          

Информационни технологии 

IX-XII клас януари   март Старши учителите по ИТ 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева     

 Д. Кафкова                                                                                                                                         

Астрономия  
януари 

февруари 

Старши учителите по 

физика 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева     

Д. Кафкова                                                                         

География и икономика 
януари 

февруари 

Старши учителите по 

география 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева      

Д. Кафкова                                                                                                                                           

История и цивилизация  
януари 

февруари 

Старши учителите по 

история 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева 

Д. Кафкова                                                                                                                                                

Философски цикъл IX – XII 

клас януари 

февруари  
Учителите по философия 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева 

Д. Кафкова                                                                         

 

Дейност 7.1.2. Участие в състезания 

 

Състезания 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

Национално математическо 

състезание „Хитър Петър” 

октомври 

2021 г. 

Соня 

Коджебашева 

И. Станкова 

Директорът,  

ЗДУД - Зл. Милчева  

Национално състезание по 

ИТ „IT Знайко +“  

януари 

2022 г. 

В. Станчева 

Невсие Караахмед 

 

 

Директорът,  

ЗДУД - Зл. Милчева  

 

Зимни математически 

състезания 
януари Членовете на МО  

Директорът,  

ЗДУД - Зл. Милчева  

 

Национално състезание по 

елементарна математика – 

ФМИ, София 

февруари 

2022 г. 

И. Нурков 

А. Драгинова 

Директорът,  

ЗДУД - Зл. Милчева  

 

Участие в XII Национално 

състезание по ИТ – 

Благоевград  

Март 2022 г. М. Панева 

Директорът,  

ЗДУД - Зл. Милчева  

 

Състезание по английски език 

на училищата членове на 

Асоциацията „Cambridge” 

февруари  

2022 г. 
Учителите по АЕ 

Директорът,  

ЗДУД - Д. Кафкова                                                                      

„Creative writing“- състезание 

по чужд език 

февруари  

2022 г. 

Е. Зойкова 

С. Пенков 

Директорът,  

ЗДУД - Д. Кафкова                                                                      



Математическо състезание 

“Европейско кенгуру” 

март  

2022 г. 
Членовете на МО 

Директорът,  

ЗДУД - Зл. Милчева и  

Д. Кафкова                                                                      

Пролетни математически 

състезания 

март  

2022 г. 
Членовете на МО 

Директорът,  

ЗДУД - Зл. Милчева 

                                                    

Участие в състезание за 

речеви и комуникативни 

умения и компетентности 

октомври 

2021 г. 
Учителите по АЕ 

Директорът,  

ЗДУД - Д. Кафкова                                                                      

VIII Регионално състезание в 

гр. Благоевград по география 

и икономика 

април 

2022 г. 

В. Фърчева 

Б. Вълканов 

 

Директорът,  

ЗДУД - Д. Кафкова                                                                      

Математическо състезание 

„Математика за всеки“ за 

ученици от IV клас 

май 

2022 

 

Членовете на МО 

 

Директорът,  

ЗДУД - Зл. Милчева 

                                                               

Национално състезание 

„Технологии, творчество, 

предприемачество“ – гр. Гоце 

Делчев 

юни 2022 г. 

Н. Воденичарова 

В. Станчева 

 

 

Директорът,  

ЗДУД - Зл. Милчева 

Състезание по правопис 

„Spelling Bee” 
април 2022 г. 

М. Вангелова 

Н. Вълчев 

 

Директорът,  

ЗДУД - Д. Кафкова                                                                      

Национално състезание  

„Четящо кенгуру“ 

февруари 

2022 г. 

Председателят на 

МО по БЕЛ 

Директорът,  

ЗДУД - Д. Кафкова                                                                      

Национално състезание 

„Ключът на 

музиката“ 

 

Януари 

2022 г. 
Л. Сейрекова 

Директорът,  

ЗДУД - Д. Кафкова                                                                      

 

 7.1.3. Участие в конкурси 

 

Конкурси 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

Национален ученически 

конкурс „Национален парк 

Рила - познат и непознат“ 

м. ноември 

2021 г. 

В. Фърчева 

Б. Вълканов 

Директорът 

ЗДУД                        

Д. Кафкова                                                                     

Национален конкурс по 

гражданско образование 

„Хората – еднакви и 

различни” 

м. декември 

2021 г. 

Н. Ангушева 

М. Стоянова 

Директорът 

ЗДУД                        

Д. Кафкова                                                                     

Международен онлайн 

конкурс по изобразително 

изкуство “Моят дом - моят 

свят” 

м. март 2022 

г.  

И. Костадинов Директорът 

ЗДУД                        

Д. Кафкова       

Национален ученически 

конкурс на тема „Не се гаси 

туй, що не гасне” 

м. март 

2022 г. 

А. Кичукова 

Д. Дакова 

 

Директорът 

ЗДУД                        

Д. Кафкова                                                                     

Национален конкурс 

„Космосът - настояще и 

бъдеще на човечеството” 

м. май 

2022 г. 

К. Патинова 

 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева  



Събиране и оценяване на 

материали за наградата 

”Таланти в действие” 

м. май  

2022 г. 

Учителите по български 

език и литература 

Директорът 

ЗДУД                        

Д. Кафкова 

Международен ученически 

конкурс „Заедно в XXI век” 

м. юни 2022 

г. 

Б. Вълчева 

И. Костадинов 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева    

Д. Кафкова                                                                     

 

7.1.4. Участие в изложби 

 

Изложба на ученически 

рисунки на възрожденска 

тематика  20.11. 2021г. 

ноември 

2021 г. 

Учителите по история 

И. Костадинов 

Директорът 

ЗДУД 

Зл. Милчева  

Д. Кафкова 

Изложба: “Коледа – 

български коледни обичаи“ 

декември 

20201 г.  

И. Костадинов 

Невсие Караахмед 

Директорът 

ЗДУД 

Зл. Милчева  

Д. Кафкова 

Изложба на талантливи 

ученици и преподавателя  по 

изобразително изкуство 

 

 

април 

2022 г. 

 

 

 

И. Костадинов 

 

 

 

 

Директорът 

ЗДУД  

Зл. Милчева  

Д. Кафкова 

 

 

7.1.5. Участие в екскурзии 

 

Екскурзии 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

Съгласно плана на класните 

ръководители и съобразено с 

епидемиологичната 

обстановка в страната.  

 Класният ръководител ЗД-Пиргова 

 

7.2. Участие в организирането и провеждането на училищни тържества и 

мероприятия. 

 

7.2.1. Организиране на училищни тържества и празници. 

 

Конкретни дейности 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

Тържествено откриване на новата 

2021/2022 учебна година 
15.09.2021 г. 

Е. Тодорова 

Б. Вълчева 

Л. Сейрекова 

В. Станчева 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева             

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                               

Отбелязване на 113-годишнината 

от обявяване на Независимостта  на 

България –22.09. 

21.09.2021 г. 

И. Костадинов 

Б. Вълканов 

 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                   



Посещение на ученици от 

профилите в IT фирма/ IT сектор 

месец октомври 

2021 г.  

А. Геврекова 

Н. Караахмед 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                   

Отбелязване на Деня на народните 

будители 
29.10.2022 г. 

И. Костадинов 

А. Кичукова 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева       

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                             

Първи декември - Ден за борба 

против СПИН 
01.12. 2022 г. 

Педагогически 

съветник/училищен психоло 

Ученическият съвет на 

училището 

Директорът  

ЗДУД                       

Зл. Милчева  

 Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                    

“Работилница на чудесата” - 

изработване на типични сувенири 

от различни култури 

м. ноември 2021 

г.  
Учителите по ЧЕ 

Директорът  

ЗДУД                       

Зл. Милчева  

 Д. Кафкова  

Среща на учениците от 

професионалните паралелки с 

хардуерен/софтуерен специалист 

месец ноември 

2021 г.  

В. Станчева 

К. Хаджидиманова 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                   

Отбелязване на коледните 

празници 

 

месец декември 

2021 г.   

Комисия 

Ученическият съвет на 

училището 

 Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

 Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                 

Международен ден на музиката – 

световен ден на Бийтълс 

месец януари 

2022 г. 

Л. Сейрекова 

Педагогическият 

съветник/училищния 

психолог 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

 Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                 

Международен ден на доброто 
17 февруари 

2022 г.  

М. Стоянова 

 Училищният психолог 

Ученическият парламент на 

училището 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отбелязване на годишнината от 

обесването на Васил Левски  

февруари  

2022 г. 

Учителите по история и 

цивилизации 

 

Директорът  

ЗДУД                       

Зл. Милчева  

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Национален празник - 3 март  02.03. 2022 г. 

А. Кичукова 

Б. Вълчева 

 

Директорът  

ЗДУД                       

Зл. Милчева  

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отбелязване на международния ден 

на поезията – Поетично кафене 
март 2022 г. 

Е. Тодорова  

С. Миладинова 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Световен ден на здравето – 

организиране на туристически 

поход 

април 2022 г. 

Румен Джинев 

Георги Стефанов 

 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                 

Отбелязване на Деня на книгата и 

авторското право 

април 2022 г.  Учителите по БЕЛ 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                 



Международен ден на птиците 
април 2022 г.  

С. Мегданова 

К. Мангалова 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Организиране и провеждане на 

тържествата  по повод Патронния 

празник  на ПМГ  

май 2022 г. Комисия 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева   

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тържествено отбелязване на 24 май 

- Ден на славянската писменост и 

култура 

май 2022 г . Комисия 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева       

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отбелязване на Международния 

ден на детето – „Рисунки под 

слънцето“ 

01.06.2022 г. 

Класни ръководители на V 

и VI клас 

Ивайло Костадинов 

Директорът  

ЗДУД                       

З. Милчева  

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ден на Христо Ботев и на 

загиналите за свободата и 

независимостта на България 

юни 2022 г. 

Педагогическият 

съветник/училищният 

психолог 

Ученическият съвет на 

училището 

Учителите по история и 

цивилизации 

Директорът  

ЗДУД                       

З. Милчева  

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“Изненадай приятел!” - изготвяне 

на видеоклип на чужд език с 

поздрав по повод Международния 

ден на приятелството 

юни 2022 г.  Учителите по ЧЕ 

Директорът  

ЗДУД                       

З. Милчева  

Д. Кафкова 

Тържествено връчване на 

дипломите на зрелостниците 
юни 2022 г. 

Класните ръководители на 

XII клас 

Директорът  

ЗДУД                       

Зл. Милчева       

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тържествено закриване на учебната 

година 
30.06.2022 г. Комисия 

 Директорът 

ЗДУД                       

З. Милчева                 

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Официално връчване на 

свидетелствата за основно 

образование  

юли 2022 г. 
Класният ръководител на 

VII клас 

Директорът 

ЗДУД                       

Зл. Милчева  

Д. Кафкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

7.3. Създаване на клубове по интереси 

 

7.3.1. Създаване на школи по математика за ученици на ПМГ и за четвъртокласници. 

Срок: м. октомври 

                              Отговорници: ЗДУД Зл. Милчева, Д. 

Кафкова, учителите по математика 

 

7.3.1. Сформиране на групи по интереси в областта на математиката, информатиката, 

природните науки и технологиите за развитие на ключовите компетентности на 

учениците. 



          Срок: м. октомври 

                              Отговорници: ЗДУД Зл. Милчева, Д. 

Кафкова 

 7.4. Организиране и провеждане на ежегодни спортни турнири  по различни видове 

спорт за насърчаване и развитие на ученическия спорт. 

7.4. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2021/2022 

„По-активни, по-здрави, по-добри“ 

 

I. ЦЕЛИ: 

1. Задълбочаване знанията и уменията на учениците. 

2. Подобряване на технико-тактическата подготовка. 

3. Повишаване физическата дееспособност на учениците. 

4. Формиране на способност за самооценка, работа в екип. 

 

II. ЗАДАЧИ: 

1.Повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес. 

2.Създаване на възможност за селекция на ученици за участие в ученически игри по 

различен вид спорт. 

 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1.Овладяване на разнообразна и ефективна технико–тактическа подготовка. 

2.Класиране в областни, зонални и републикански състезания от спортния календар на 

МОН. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ: 

 

№ СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 
МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

1. 

 Отбелязване на  Европейския ден на 

спорта в училище със следните 

дейности: спортно-подготвителни  игри 

и футбол за ученици от V-VII клас, 

„стрийтбол“ за ученици от VIII-X клас  

и волейбол за ученици от XI-XII клас. 

Целта е да се насърчи физическата 

активност сред учениците. 

 

м. септември 

2021 

А. Халачев 

Р. Джинев 

А. Калайджиев 

Г. Стефанов 

 

Спортни 

площадки на ПМГ 

2. 

Велопоход, чиято цел е да се покаже 

красотата на района, да накара всеки да 

се раздвижи на велосипед или да си 

постави за цел да измине разстоянието. 

м.  октомври 

2021 

А. Халачев 

Р. Джинев 

А. Калайджиев 

Г. Стефанов 

По предварително 

утвърден маршрут 

3. 

Вътрешноучилищен турнир по футбол 

за момчета VIII-X клас с цел създаване 

на интерес и мотивация към спортна 

дейност, както и развиване на 

колективния дух. 

м. ноември 

2021 

А. Калайджиев 

Г. Стефанов 

Спортни 

площадки на ПМГ 

4. 

„Бързи и сръчни“- щафетни игри за 

ученици V-VII клас със състезателен 

характер, както и развитие на екипната 

м. декември 

2021 

Р. Джинев 

А. Калайджиев 

Г. Стефанов 

Физкултурен 

салон на  ПМГ 



работа. 

 

 

5. 

Вътрешноучилищно състезание по 

тенис на маса с участие на ученици от 

VIII – XII клас  с цел създаване на 

интерес и мотивация към спортна 

дейност. 

м. януари 

2022 

А. Халачев 

Р. Джинев 

 

Физкултурен 

салон на  ПМГ 

6. 

Състезания V-VII клас: 

„Лъвски скок“ – момчета, 

„Народна Топка“ – момичета, с цел 

развиване на двигателните качества и 

отборния дух. 

м. февруари 

2022 

Р. Джинев 

А. Калайджиев 

Г. Стефанов 

Физкултурен 

салон на  ПМГ 

7. 

Вътрешноучилищно 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 

2022 

Р. Джинев 

А. Халачев 

Спортни 

площадки на ПМГ 

 

8. 

Вътрешноучилищно състезание по 

баскетбол на открито с участието на 

ученици от VIII-X клас. 

м. март 

2022 

Г. Стефанов 

А. Халачев 

Спортни 

площадки на ПМГ 

 

9. 

Участия на ученици и отбори от 

училището на общински, областни, 

зонални и републикански състезания - 

  V-VII, VIII-X, XI-XII клас. 

 

по график 

 

А. Калайджиев 

Р. Джинев 

А. Халачев 

Г. Стефанов 

От национален 

спортен   календар 

на МОН 

8. 
Турнир по шахмат на открито за 

ученици от   V-VII, VIII-X, XI-XII клас. 

м. април 

2022 

А. Халачев 

Г. Стефанов 

Цветна градинка 

ПМГ 

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 

2022 

А. Калайджиев 

Р. Джинев 

А. Халачев 

Г. Стефанов 

 

Спортна база 

“Арената на 

Неврокоп“ 

10. 

Туристически поход с цел запознаване 

учениците с инструктажите по водна 

безопасност по време на лятната 

ваканция. 

м. юни 

2022 

Р. Джинев 

А. Халачев 

Г. Стефанов 

 

м. “Язовирите“ 

 

ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА 

УЧЕБНАТА 2021/2022 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 

изпълнен

ие 

Отговорни

к 
Участници Забележка 



Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на 

грамотността 

Мярка 1. 

Привличане 

на 

общественото 

внимание към 

значението на 

грамотността 

и 

популяризира

не на четенето 

1 Популяризиран

е на Училищния 

план за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността 

чрез 

публикуването 

му 

Популяризиране 

на четенето като 

средство за 

преодоляване на 

дефицити в 

грамотността 

октомври Учител по 

ИТ 
Учителите 

по БЕЛ 
 

2 Участие на 

ученици от 

ПМГ“Яне 

Сандански’’ в 

Националния 

маратон на 

четенето 

Повишаване на 

мотивацията на 

учениците да 

четат 

художествена и 

научна 

литература 

ноември Ал. 

Мандажие

в 

Ученици 

от 8. и 9. 

клас 

 

3 Изработване на 

видеоматериал 

– анкета за 

ползите от 

четенето 

Изработване и 

излъчване на 
видеоклип за 

популяризиране 
на ползите от 

грамотността 

февруари Л. 

Харизанов

а 

Ученици 

10. д и 10. 

г клас 

 

4 „Литературно 

предизвикателс

тво“ – 

създаване на 

каталог с 

български 

автори, 

отличени с 

литературна 

награда 

Повишаване на 

мотивацията на 

учениците да 

четат 

художествена и 

научна 

литература 

целогодишн

о 
Преподава

тели по 

БЕЛ 

Хуманитар

ните 

паралелки  

 

 Мярка 2. 

Подпомагане на 

родителите за 

усъвършенстван

е на техните 

умения да 

увличат и да 

насърчават 

децата си към 

четене и към 

развитие 
на езикови 

умения 

1 
 

 

 

 

 

 

Провеждане на 

занимания извън 

класната стая –

импровизирана 

читалня 

 

  

Повишаване 

на 
информирано

стта на 

родителите 

относно 

ролята на 

четенето 

март Е.Тодорова 

и класни 

ръководите

ли 

Ученици 

5-6 клас 
 



Мярка 3. 
Осигуряване на 

лесен достъп до 

книги и други 

четива 
 

1 Обновяване с книги 

на кътовете във 

фоайетата на 

училището. 

Популяризира

не на четенето 

като средство 

за 

преодоляване 

на дефиците в 

грамотността 

октомври-

февруари 
Всички 

учители 
Ученици 

от всички 

паралелки  

 

2 Използване на 

електронен каталог 

на 

училищната/регион

алната библиотека 

Популяризира

не на четенето 

като средство 

за 

преодоляване 

на дефиците в 

грамотността 

целогоди

шно 
Учителите 

по 

хуманитар

ните 

дисциплин

и 

Ученици 

от всички 

паралелки  

 

3 Използване на 

виртуална 

библиотека Слово 

Популяризира

не на четенето 

като средство 

за 

преодоляване 

на дефиците в 

грамотността 

целогоди

шно 
Учителите 

по БЕЛ 
Ученици 

от всички 

паралелки 

 

Цел №2 Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка 1. 

Оценяване 

равнището на 

грамотност 

1 

 

Участие в конкурси 

и състезания 
 

Популяризира

не на 

постижения в 

областта на 

грамотността 

целогоди

шно 
Всички 

учители 
Ученици с 

интереси в 

различни 

области 

 

 2 Участие на ученици 

Национални 

литературни 

конкурси 

Популяризира

не на 

постижения в 

областта на 

грамотността 

целогоди

шно 
Учителите 

по БЕЛ 
Ученици с 

творчески 

заложби 

 

 3 Диагностициране 

езиковото равнище 

на учениците от 5.- 

12. клас – входни, 

междинни и 

изходни равнища. 

Оценяване 

равнището на 

грамотност 

октомври 
февруари 
юни 

Главни 

учители 
Ученици 

от всички 

паралелки  

 

Цел №3 Увеличаване на участието и приобщаването 

Мярка 3. 

Преодоляване 

на 
дигиталната 

пропаст 

1 

 

 

 

Интегриране на 

ИКТ и включване 

на дигитално 

четене в 

образователния 

процес. 

Оценяване на 

равнището на 

дигитална 

грамотност 

целогод

ишно 
Учители по 

всички 

предмети 

 

Ученици 

от всички 

паралелки  

 



2 Използване на 

електронни 

речници, 

справочници и 

електронни 

библиотеки за 

засилване на 

интереса към 

четенето и 

подобряването на 

четивната техника 

на учениците. 

Оценяване на 

равнището на 

дигитална 

грамотност 

октомвр

и – май 
Учители по 

Математика 

и ИКТ 

Ученици 

от всички 

паралелки  

 

 

V. Квалификационна дейност (приложение към годишния план)  

 
VI. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  
 

Тематичен план за дейността на Педагогическия съвет през учебната 2021/2022 г.  

 

№ Време на 

провеждане 

Тематика Организационни 

бележки 

1 месец 

септември 
 

 

 

 

 

1. Oтчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Избор на протоколчик. 

3. Отчитане на планувания и реализиран прием за 

учебната 2021/2022 г. 
4. Избор на училищни комисии - постоянни. 
5. Избор и приемане на формите на обучение. 
6. Запознаване с разпределението на часовете от OOП, 

ЗП, ПП, разширена и факултативна подготовка на 

учителите през 2021/2022 учебна година. 
7. Избор на председатели на методически обединения за 

учебната 2021/2022 г. 
8. Приемане на  актуализирана Стратегията  за развитие 

на училището, плана за реализирането и отчет за 

изпълнението ѝ. 

9. Актуализиране на Правилника за дейността на 

училището. 

10. Приемане на годишния план на училището 
11. Приемане на плановете на постоянните комисии. 
12. Запознаване с плана за контролната дейност на 

директора и заместник-директорите. 

13. Вземане на решение за кандидатстване по 

Национални програми. 

14. Актуализиране на показателите за оценяване на 

резултатите от труда на педагогическите специалисти. 

 

2.  месец 

октомври 

1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Представяне на качествен и количествен анализ на 

входно ниво по предмети и мерки за преодоляване на 

пропуските. 
3. Утвърждаване на списък на учениците, които ще 

получават стипендии през първия учебен срок. 
4. Запознаване с резултатите от проведена анкета 

относно изследване на тормоза в класа. 

 



5. Запознаване с отчета на изпълнението на бюджета на 

училището за деветмесечието на 2021 г. 

3.  месец 

ноември 

1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Приемане на актуализирания план за противодействие 

на ученическия тормоз. 
3. Приемане на Регламент за прием на ученици в пети 

клас в ПМГ „Яне Сандански“ за учебната 2022/2023. 
4. Резултати от тематична проверка върху 

педагогическата дейност на новоназначените учители и 

наставниците им. 

 

4. месец 

декември 

1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Запознаване със състоянието на ЗУД в училището. 
3. Обсъждане на постъпили предложения за налагане на 

санкции на ученици. 
4. Предложения от преподавателите за ученици, на 

които не може да се оформи срочна оценка. 

 

5.  месец 

януари 

1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Предложение за държавен план-прием за учебната 

2022/2023 г. след завършен 7. клас и след завършен 4. 

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

бал. 
4. Приемане на докладите на класните ръководители за 

резултатите от успеха на учениците от V-XII клас. 

5. Запознаване с отчета на изпълнението на бюджета на 

училището за 2021 г. 

 

6.  месец 

февруари 

1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Отчитане на резултатите от обучението и 

възпитателната работа през първия учебен срок.  

3. Анализ на нивото на усвояване на компетентности от 

учениците в V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас и 

предложения за съвместни мерки от учителите. 
4. Отчитане дейността на методическите обединения и 

постоянните комисии. 
5. Информация на директора за резултатите от 

контролната дейност през първия учебен срок. 

6. Запознаване с бюджета на училището за 2022 г.   

 

7. месец март 1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2.  Разглеждане на предложения от класни ръководители 

и учители за налагане на санкции на ученици. 

3. Актуализиране на списъка на учениците, които ще 

получават стипендии за втория учебен срок. 

 

8. месец април 1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Информация за извършена тематична проверка. 

3. Предложения от преподавателите за ученици от XII 

клас, на които не може да се оформят срочни и годишни 

оценки. 
4. Предложение за награждаване на учители и ученици. 

5. Избор  на знаменосци и асистенти на училищното и 

 



националното знаме. 

6. Запознаване с отчета на изпълнението на бюджета на 

училището за тримесечието на 2022 г. 

9.  месец май 1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Разглеждане на предложенията за награждаване на 

ученици и изявени учители по случай 24 май. 
3. Приемане докладите на класните ръководители за 

резултатите от успеха на учениците от XII клас. 
4. Приемане на училищните учебни планове за учебната 

2022/2023 година. 

5. Приемане на групите за факултативна подготовка, 

разширена подготовка, профилирана подготовка и втори 

чужд език за следващата учебна година. 

6. Предложения от преподавателите за ученици, на 

които не може да се оформи срочна и годишна оценка. 

 

10.  месец юни 1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Приемане докладите на класните ръководители за 

успеха на учениците от V-XI клас  

3. Годишен отчет за дейността на Методическите 

обединения и постоянните комисии. 
4.Приемане на списъка на учебниците, с които 

училището ще работи през новата учебна година. 
5. Определяне на условията и реда за заемане на 

свободните места в паралелките. 
6. Обсъждане на предложение за награждаване на 

ученици за високи резултати, издигащи авторитета и 

престижа на училището. 
7. Анализ на резултатите от олимпиади и национални 

състезания и конкурси през учебната 2022/2023 година.

 8. Избор на комисия за оценяване на резултатите от 

труда на педагогическите специалисти за учебната 

2021/2022 година.  
9. Обсъждане и приемане на провеждането на учебния 

час за спортни дейности през учебната 2022/2023 

година.  

10. Вземане на решение за кандидатстване по 

Национални програми. 

 

11.  месец юли 1. Отчет по решенията, взети на предходния 

педагогически съвет. 

2. Анализ на резултатите от ДЗИ – майска сесия 2022 

година. 
3. Анализ на резултатите от НВО в VII  и X клас през 

учебната 2021/2022 година.  
4. Доклад – анализ на резултатите от учебната 2021/2022 

г. и изпълнението на годишния план на училището. 

5. Представяне на качествен и количествен анализ на 

изходно ниво по предмети и мерки за преодоляване на 

пропуските. 
6. Приемане на проект на Списък-образец 1 за 

следващата учебна година. 
7. Обсъждане на предложение за удостояване на 

зрелостници с почетното отличие „Национална 

диплома“. 

8. Запознаване с отчета на изпълнението на бюджета на 

 



училището за шестмесечието на 2022 г. 

 

 

VІІ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на 

годишния план и реализиране на цялостната училищна политика  
 

А. Взаимодействие с институции 
1. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 

ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 

подрастващите. 

2. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти. 

3. Съвместна дейност с: 

- РУО – Благоевград и МОН; 

- Общинска администрация; 

- Обществен съвет; 

- Училищно настоятелство; 

- Дирекция „Социално подпомагане“ - Отдел „Закрила на детето“; 

- Медии; 

- Народно читалище „Просвета“; 

- Други институции. 

 

Б. Взаимодействие с родителите 
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. 

Форми на общуване между учители-родители: 
- електронен дневник; 

- родителски срещи; 

- кореспонденция; 

- индивидуални консултации; 

- телефонна връзка; 

- участия в общи мероприятия. 

 

В. Взаимодействие с училищното настоятелство и обществения съвет 
  

 Обединяване усилията на училищното настоятелство и обществения съвет за успешна 

комуникация и взаимодействие с родителите.  

 



Г. Методически обединения 

ПЛАН 

НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И ЛИТЕРАТУРА 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 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. 

 

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 2021/2022 

година.  

м. 

септември 

Председателят на МО 

1.  

Изготвяне прецизно и в срок на 

необходимата документация  за 

осъществяване на качествена учебно 

възпитателна дейност през новата учебна 

година. 

м. 

септември 

Членовете на МО 

1.  

Планиране на дейности във връзка с 

националната инициатива „Поход на 

книгите“ и създаване на организация за 

провеждането им. 

м. 

септември 

октомври 

Председателят на МО 

1.  

Коментар на набелязаните мерки за 

преодоляване на дефицити при външното 

оценяване след VII, X и XII клас и 

м. 

октомври 

Членовете на МО 

 



организация за изпълнението им. Критерии 

за оценяване.  
1.  

Изготвяне на материали и 

провеждане   на  входно, междинно и 

изходно ниво, подчинени на приетите 

компетентности и критерии в края на 

изтеклата учебна година. Коментар на 

получените резултати.  

м. 

октомври 

м. януари 

м. май 

Членовете на МО 

1.  

Изготвяне на материалите и организиране 

на провеждането на олимпиадата по 

български език и литература. 

м. 

декември 

Членовете на МО 

1.  

Популяризиране на добри практики от 

ефективно осъществени междупредметни 

връзки в интердисциплинарни уроци: 

 

м. 

октомври 

 

 

 

 

 

 

 

м. ноември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. 

декември 

 

 

 

м. март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северина Миладинова 

БЕЛ и Мария 

Стоянова /философия/ 

 

Диана Обущарова 

БЕЛ 

Недялка Ангушева 

/философия/ 

 

Евгения Попова БЕЛ 

Мария Стоянова 

/философия/ 

 

Екатерина Тодорова 

БЕЛ и Боряна Вълчева 

/история/ 

 

Виктория Кирева БЕЛ  

Димка Дерменджиева 

АЕ 

Александър 

Мандажиев БЕЛ и 

Мариела Вангелова 

АЕ 

 

Северина Миладинова 

БЕЛ и Ваня Станчева 

ИТ 

 

Екатерина Тодорова 

БЕЛ и Катерина 

Мангалова /биология/ 

 

Александър 

Мандажиев БЕЛ, 

Василка Фърчева 

/география/ и Мария 

Витанова /химия/ 

 

Диана Обущарова 



м. април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.юни 

БЕЛ 

Петко Щърбанов 

/история/ 

 

Любка Харизанова 

БЕЛ и Петко 

Щърбанов /история/ 

 

Евгения Попова БЕЛ 

Анелия Кичукова 

/история/ 
1.  

Какво ново в образователните сайтове - 

споделяне на информация. 

м. януари Александър 

Мандажиев 

Северина Миладинова 
1.  

Отчет за дейността на МО през първия 

учебен срок. 

 

м. януари Председателят на МО 

 

1.  

Участие в националното ученическо 

състезание „Четящо кенгуру“ 

според 

графика 

февруари 

Председателят на МО 

 

1.  

Провеждане на традиционното „Поетическо 

кафене“ в Деня на поезията. 

м. март Екатерина Тодорова 

Северина Миладинова 
1.  

Организиране и провеждане на ученическо 

състезание с формата за външно оценяване 

в X клас. 

м. март Любка Харизанова 

Диана Обущарова 

1.  

Организиране и провеждане на ученическо 

състезание с формата за външно оценяване 

в VII клас. 

м. април Диана Обущарова 

1.  

Организиране и провеждане на ученическо 

състезание с формата за ДЗИ. 

м. 

март/април 

Виктория Кирева 

Евгения Попова-

Балакчиева 
1.  

Отбелязване на Деня на книгата и 

авторското право. 

м. април Членовете на МО 

1.  

Събиране и оценяване на материали за 

наградата 

„Таланти в действие“  и други литературни 

конкурси. 

м. май Членовете на МО 

1.  

Работа в екип за споделяне на разнообразни 

методи за работа в ОРЕС и реална среда: 

- Как да бъдем успешни в  обучението по 

профилирана подготовка в XI и XII клас. 

- Моделът 1:1 

м. ноември 

м. април 

Екатерина Тодорова 

Евгения Попова-

Балакчиева 

Виктория Кирева 

Северина Миладинова 
1.  

Отчет за дейността през годината и анализ 

на резултатите от ДЗИ  и НВО. 

м.юни Диана Обущарова 

Виктория Кирева 

 
1.  

Обсъждане и приемане на списък с 

учебниците за предстоящата учебна година 

и актуализация на списъците с книги за 

м. юни Председателят на МО 

 



четене през лятото. 

 

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 

 

2. Провеждане на тренинг за усъвършенстване на 

уменията за работа с различни платформи в 

помощ на обучението в ОРЕС и реална среда. 

м. октомври Евгения Попова-

Балакчиева 

Северина 

Миладинова 

3. 

 

Предизвикателствата на обучението ПП по БЕЛ - 

споделяне на добри практики 

м. ноември Евгения Попова-

Балакчиева 

4. Първото НВО по български език и литература в 

Х клас - подготовка и оценяване на учениците 

м. ноември Екатерина 

Тодорова 

5. Формиране на критическо мислене чрез четене и 

писане – един полезен и необходим опит 

м. януари Виктория 

Кирева 

 

6. Изследване на медийната грамотност на 

учениците от горен курс на средното училище 

чрез медиен текст с висока степен на 

информативност 

м. март Любка 

Харизанова 

 

7. Ботев: Пренаписвания в поезията от 20. век м. април Диана 

Обущарова 

 

8. Hяколко интересни тенденции и модели в 

образованието 

м. май Александър 

Мандажиев 

 

9. Придобиване на IV ПКС 

 

Придобиване на II ПКС  

 

Любка 

Харизанова 

Северина 

Миладинова 

 

Александър 

Мандажиев 

 

ПЛАН  НА  МЕТОДИЧЕСКОТО  ОБЕДИНЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА 

 ЗА  УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА 



                                                                                          

І. Основни цели 
 

Развиване на творческото мислене на учениците чрез интегриране на математиката с 

другите учебни дисциплини и  формиране на умения за работа със специализирани 

софтуерни продукти. 

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

на математическите разсъждения за решаване на проблеми в ежедневието. 

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

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

достигане на знанията.  

3. 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. Мотивиране на учениците за учене в електронна 

среда. 

 

м. 

октомври 

Н. 

Молахасанова 

 

2. Формиране на ключови компетентности при 

изучаване на математиката с динамични конструкции. 

 

м. 

декември 

С. 

Коджебашева 

3.  Към нов подход в математическото образование. 

 

м. 

февруари 

Ил. Станкова 

4. Диагностика на знанията и трудностите на учениците 

от 9 клас по темата “Подобни триъгълници и 

уменията за тяхното прилагане при решаване на 

учебно-познавателни задачи с практическа 

насоченост“. 

м. април Н. 

Молахасанова 

 

5. Запознаване с учебните програми по математика в 11 

и 12 клас профилирана подготовка. 

 

м. май Ил. Нурков 

 

 

2. Практикум - тренинг: 

 



№ Тема Срок Отговорник 

1. Google for Education в часовете по математика. 

 

м. 

ноември 

А. Драгинова 

 

2. Изготвяне на седмично разписание и работа в 

платформата АSС. 

 

м. януари Ил. Нурков 

3. Практико-приложни задачи в обучението по 

математика. 

м. март С. 

Коджебашева 

4. Работа по модела 1:1. 

 

м. юни А. Драгинова 

Ил.  Станкова 

 

3. Обмяна на добри практики чрез интердисциплинарни уроци 
 

№ Тема Срок Отговорник 
 

Обмяна на добри практики чрез интердисциплинарни 

уроци 
 

м. октомври- 

юни 

С. Коджебашева 
Н. Молахасанова 
Ил. Станкова 
А. Драгинова 
Дж. Шаркова 

1 
 

м. октомври С. Коджебашева 
Л.Сейрекова 
5 клас 

2 
 

м. ноември А. Драгинова 
М. Карамитева 
11 г клас 

3 
 

м. ноември Н. Молахасанова 
В. Станчева 
10 в клас 

4 
 

 

 

5 

 

 

м. декември 
 

 

 

м. януари   

Ил. Станкова 
В. Фърчева 
6 клас 
 
Дж. Шаркова 
М. Витанова 
К. Мангалова  
9 г клас 

 

6 
 

м.  февруари Н. Молахасанова 
Н. Караахмед 
10 г клас 

7 
 

м. февруари С. Коджебашева 
Ек. Тодорова 
5 клас 

8 
 

м. март А. Драгинова 
М. Карамитева 
С. Мегданова 
11 г клас 

9 
 

м. април Ил. Станкова 
Кр. 

Хаджидиманова 
Ант. Геврекова 



6 клас 

10 
 

м. юни Дж. Шаркова 
К. Мангалова 
М. Стоянова 
Н. Воденичарова 
9 г клас 

 

4. Придобиване на ПКС 
- II ПКС – Надие Молахасанова, Соня Коджебашева 

- IV ПКС – Илияна Станкова, Анна Драгинова 

5. 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 Изготвяне на теми и критерии за провеждане 

на входно, междинно и изходно ниво 

 

м.септември, 

януари, май, 

юни 

Членовете 

на  МО 

 

4 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 

5 Обоготяване на папка в Google диск за 

съхранение и споделяне на иновативни 

практики и дейности в МО по математика 

м. октомври-

юни 

А. Драгинова 

6 Използване на графичен таблет в обучението 

по математика 

м. октомври Ил. Нурков 

7 Провеждане на анкетно проучване в 12 клас за 

ученици избрали ДЗИ по  математика и 

насочването им към подготовка 

м. октомври Ил. Нурков 

А. Драгинова 

8 Сформиране на школа по математика за 

ученици от 4 клас 

м. октомври Членовете на 

МО 

9 Работа с Open board м. ноември Н. 

Молахасанова 

10 Използване на Chromebook-работа с програма 

Kami 

м. декември А. Драгинова 

11 Провеждане на пробен изпит  с формат на 

ДЗИ. 

м. декември 

м. март 

Ил. Нурков 

А. Драгинова 

12 Математика в движение – анимиране на задачи м. януари С. 



Коджебашева 

13 Провеждане на пробен изпит  с формат на 

НВО – 7 и 10 клас. 

м. февруари 

м. април 

С. 

Коджебашева 

Н. 

Молахасанова 

14 Анализ и оценка на резултатите от обучението 

по математика през първия учебен срок и отчет 

на работата на обединението.  

м. февруари 

 

Председател 

МО 

 

15 Работа с book creator – създаване на книга м. март Ил. Станкова 

10 „Бързай бавно!“ – забавни математически игри 

на открито с учениците от V до VII клас 

м. май С. 

Коджебашева 

Ил. Станкова 

13 Обсъждане на одобрените учебници по 

математика за учебната 2022/2023 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 

 

6. 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 

Илияна Станкова 

октомври 

2 Национална олимпиада по математика – 

общински, областен и национален кръг 

Членовете на МО декември  

февруари 

3 Зимни математически състезания Членовете на МО януари 

4 Национално състезание по елементарна 

математика – ФМИ, София 

Илия Нурков 

Анна Драгинова 

февруари 

5 Пролетни математически състезания  Членовете на МО март 

6 Математическо състезание „ Европейско кенгуру” Членовете на МО март 

 

7 Математическо състезание „ Математика за 

всеки“ за ученици от IV клас 

Членовете на МО май 

 

ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО  

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 

 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. 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 

Квалификационни дейности: 

1. Вътрешноинституционална  квалификация: 

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

Тренинг 
„Портфолио по ИТ - 

алтернативен начин за 

оценяване и самооценка на 

ученика“ 

Октомври 

 

 

В. Станчева 

 

Семинар 
            “Запознаване с новите 

възможности и инструменти на 

Google Workspace” 

 

Януари Н. Воденичарова 

Тренинг 
            “C# в примери” 

Февруари К. Хаджидиманова 

Семинар/работна среща 

„Ролята на проектите в 

обучението по информатика и 

информационни технологии.“ 

Април М. Панева 



Обмяна на добри практики чрез 

интердисциплинарни уроци и екипна 

работа 

октомври  

 

 

 

 

ноември 

 

ноември 

 

 

декември 

 

 

януари 

 

 

 

февруари 

 

 

март 

 

 

април 

 

април 

 

 

май 

 

юни 

Интердисциплинарен 

урок - ИТ - 

Воденичарова, 

философия - Стоянова и 

БЕЛ - Миладинова 

 

Интердисциплинарен 

урок - ИТ - Геврекова и 

ХООС - Маламова 

Интердисциплинарен 

урок - Информатика - 

Караахмед и математика 

- Молахасанова 

 

Интердисциплинарен 

урок - Информатика - 

Караахмед и АЕ - 

Дерменджиева 

 

Интердисциплинарен 

урок - информатика - 

Панева, история - 

Дакова  и АЕ - Вълчев 

Интердисциплинарен 

урок - ИТ - Геврекова, 

технологии и 

предприемачество - 

Станчева и ФВС - 

Стефанов 

Интердисциплинарен 

урок - БЕЛ - 

Миладинова и 

технологии и 

предприемачество - 

Станчева 

Интердисциплинарен 

урок - математика - 

Станкова и ИТ - 

Хаджидиманова/Гевреко

ва 

Интердисциплинарен 

урок - информатика - 

Панева, история - 

Дакова  и АЕ - Вълчев 

Интердисциплинарен 

урок - Информатика - 

Караахмед и НЕ - 

Близнакова 

Интердисциплинарен 

урок - ИТ - 

Воденичарова/Хаджиди

манова, математика - 

Шаркова, философия - 



Ангушева, биология - 

Мангалова и 

изобразително изкуство 

- Костадинов 

 
Квалификационни дейности: 

1.2 извънучилищна квалификация: 

  

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 

12 клас, ПП по  информатика и 

информационни технологии за учебната 

2021/2022 г. и изготвяне на учебна 

програма за избираемите модули по двата 

предмета. 

септември  М. Панева, 

Н. Воденичарова, 

В. Станчева 

 

 

4 

Използване на разнообразни методи и 

форми в ОРЕС  

септември - 

юни 

 Членовете на МО 

5 
Изготвяне на единни варианти за тестове 

за входни нива по информатика и ИТ. 

септември 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 9 до 24 октомври 

2021 г./. 

октомври Н. Караахмед  

В. Станчева 

 

9 

Организиране на училищен конкурс на 

тема „Вълшебна Коледа и Нова година”: 

● компютърна рисунка за учениците 

от 5 - 7 класове 

● колаж за учениците от 8 – 12 

класове 

декември Н. Воденичарова 

К. Хаджидиманова 

А. Геврекова 

 

10 

Организиране в сайта  и фейсбук 

страницата на училището изложба с най-

добрите компютърни рисунки  и колажи 

от конкурса „Вълшебна Коледа и Нова 

година”. 

декември М. Панева 

А. Геврекова 

 

 

11 

Разработване и обсъждане на заседание 

на МО варианти за курсови проекти по 

информатика и информационни 

технологии. 

декември,  

март (12 

клас), май 

Н. Воденичарова 

  

 

12 
Участие в национално състезание „ИТ 

Знайко +“ 

януари К. Хаджидиманова 

А. Геврекова 



 

13 

Организиране и провеждане на 

общинския кръг на олимпиадата по 

информационни технологии. 

януари  М. Панева 

В. Станчева 

14 

Изготвяне на мултимедиен продукт 

"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 А. Геврекова 

Н. Караахмед 

 

15 

Подготовка и провеждане на пробно ДЗИ 

на учениците по ИТ и информатика в 12 

клас  

февруари - 

март 

Н. Воденичарова 

М. Панева  

В. Станчева 

16 
Участие в XI Национално състезание по 

ИТ - Благоевград 

март 

 

Членовете на МО 

17 

Изготвяне на рекламни материали – 

брошури, постери и др. и публикуването 

им в сайта на училището 

март Членовете на МО 

 
Изготвяне на покани и грамоти за 

тържества и празници 

постоянен Членовете на МО 

 

18 

Консултации на ученици по време на 

разработване на курсови проекти по 

информатика и информационни 

технологии. 

януари, 

април 

(12.клас), 

юни 

Членовете на МО 

19 

Подготовка и провеждане на пробно 

оценяване на дигиталните 

компетентности на учениците по ИТ в 10 

клас /Ако има желаещи ученици./ 

април A. Геврекова, 

Н. Караахмед 

20 

Организиране на конкурс за най-добра 

презентация/клип/електронна книга 

посветена на патрона на училището - Яне 

Сандански.  Презентацията/клипът/електр

онната книга - победител ще се публикува 

в сайта и фейсбук страницата на 

училището.  

май К. Хаджидиманова 

М. Панева  

В. Станчева 

 

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 А. Геврекова 

 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 

2022/2023 година 

юни Членовете на МО 



                                                                                            

                                                              

ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА 
 

Цели: 

 

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. 

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. Разнообразяване на формите  на работа в условията на ОРЕС 

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. 

9.  Реализиране на дейности , свързани с прилагането на стратегията  на ПМГ “Яне 

Сандански“ : 

● промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите и учениците по посока 

осъществяване на новата мисия на училището: развиване на ключови 

компетентности и нагласи за учене през целия живот, отговарящи на потребностите 

на младите хора в условията на новата информационна епоха и на глобализиращия 

се свят. 

● Разнообразяване на учебния процес с повече практически дейности 

● Осигуряване на ефективно обучение в профилирана подготовка по съответните 

предмети във втори гимназиален етап чрез сътрудничество с ВУЗ-ове. 

● Осигуряване качествена подготовка на учениците в дистанционно обучение с 

използване на възможностите на облачните платформи. 

● Прилагане на модела 1:1 за работа с хромбук в училище и Google сертифициране на 

учители по различни учебни предмети от МО. 

● Квалификация и сътрудничество между учителите от различни предметни области, 

които чрез иновативни подходи да развиват умения у учениците, необходими за 

адаптация в динамично развиващата се технологична среда 

 

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 , състезания, конкурси 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 бележити годишнини и на Патронния 

празник на ПМГ „Яне Сандански“. 

III.  Дейности: 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. 

Изготвяне на план за дейността на МО по 

обществени науки и изкуства за учебната 

2021/ 2022 г. 

м. септември 

 

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 113 

годишнината от обявяване на 

Независимостта  на България –22.09. 

м. септември 

И. Костадинов 

Б. Вълканов 

 

5. 
Обмяна на добри практики при изготвянето 

на интердисциплинарни уроци. 
м. октомври 

Б. Вълканов 

В. Фърчева 

6. 

Организиране на изложба с ученическо 

творчество, посветена  на 109 -годишнината 

от освобождението на град Неврокоп 

м. октомври 
И. Костадинов 

Д. Дакова 

7. 

Анализ и обсъждане на резултатите от 

входното ниво,  отчитане на нивото на 

овладяване на компетентности по учебни 

програми 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 

В. Фърчева 

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 

 

И. Костадинов 

А. Кичукова 

10. 

Приложения и образователни платформи: - 

новости и специфики. Приложение на 

иновативни практики при ОРЕС - дискусия в 

МО. 

м. ноември 

А. Кичукова 

учителите по 

история и 

цивилизации 

 

11. 

Кулинарни изкушения, традиционни 

ястия,  коледни картички, коледна декорация 

и  аксесоари,  ръчно изработени от 

учениците - коледен  базар 

м. декември 

М. Стоянова 

В. Фърчева 

А. Кичукова 

12. 
Тематичен час на класа - гледане и анализ на 

филм: “Прекрасен ум” (Beautiful mind) 
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. 

Проучване на желанията на учениците за 

участие в общинския кръг на олимпиадите 

по предмети и организиране на тяхната 

подготовка от преподавателите. 

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 

М. Стоянова 

Б. Вълчева 

В. Фърчева 

16.  
Мероприятия за отбелязване на годишнината 

от гибелта на Апостола на свободата.  
м. февруари 

учителите по 

история и 

цивилизации 

17. 

Провеждане на училищен конкурс за 

дигитален рецитал , посветен на „Руско-

турската освободителна война от 1877-1878 

г. и Априлското въстание ”. Отбелязване   и 

награждаване в  музея. 

м. март 

А. Кичукова 

Б. Вълчева 

 

18. 
Часовите зони и техните странности 

м. април 
Б. Вълканов 

В. Фърчева 

19. 
Дискусия в Час на класа  за X и XI  клас на 

тема  „Общуването-част от живота ни“ 
м. май 

М. Стоянова 

Н. Ангушева 

20. 

Анализ на резултатите от ДЗИ и изходното 

ниво, анализ на цялостната работа на МО 

през учебната година. 

м. юни 

Председател на 

МО 

 

21. 
Обсъждане и приемане на списък с 

учебниците за предстоящата учебна година. 
м. юни 

Всички членове на 

МО 

22.  

Образователна състезателна игра по повод 

Деня на Ботев и на загиналите за свободата и 

независимостта на България . 

м. юни 

учителите по 

история и 

цивилизации 

 

Квалификация: 
 

Вътрешноинституционална квалификация: 

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

1. Обучение на колеги за работа в електронна 

среда/ ОРЕС/ 

м. 

септември  

Членовете на МО 

2. Споделяне на добри практики чрез реализация 

на  интердисциплинарни уроци  в МО и с 

колеги от други МО . Взаимни посещения и 

работа в екип  по предварително изготвен 

график за провеждане на интердисциплинарни 

уроци. 

м. 

октомври-

юни  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://geograf.bg/bg/article/chasovite-zoni-i-tehnite-strannosti


I срок 

● Интердисциплинарен урок по математика 

и музика "Магията на числата", 5. клас 

● Интердисциплинарен урок по философия, 

ИТ и БЕЛ 

  

● Интердисциплинарен урок по философия и 

БЕЛ  

  

● Интердисциплинарен урок по философия и 

БЕЛ  

  

● Интердисциплинарен урок по история и 

цивилизации и ФВС - А. Кичукова и Г. 

Стефанов , 6. клас 

  

● Интердисциплинарен урок по 

изобразително изкуство и физическо 

възпитание и спорт 

  

● Интердисциплинарен урок по история и 

цивилизации и български език и 

литература  

  

● Интердисциплинарен урок по математика 

и география 

  

● Интердисциплинарен урок по история и 

цивилизации, ИТ  и английски език  

  

II срок  

● Интердисциплинарен урок по история и 

цивилизации и БЕЛ  - 8. клас 

  

● Интердисциплинарен урок по география, 

химия и БЕЛ 

  

● Интердисциплинарен урок по история и 

цивилизации и английски език в 9. клас 

  

● Интердисциплинарен урок по история и 

цивилизации, ИТ  и английски език  

   

● Интердисциплинарен урок по философия, 

математика, изобразително  изкуство, 

биология и ИТ. 

  

 

● Интердисциплинарен урок по философия и 

английски език. 

м. 

октомври-  

м. 

октомври-  

 

м. 

октомври-  

 м. ноември 

 

м. 

октомври 

 

 

м. ноември 

 

 

м. януари-  

 

 

м. ноември 

 

 

м. декември 

 

 

м. януари 

 

м. юни 

 

 

м. март 

 

м. юни 

 

м. юни 

 

 

 

м. май 

 

Л. Сейрекова , С. 

Коджебашева  

  

М. Стоянова,  

С. Миладинова,  

Н. Воденичарова 

  

 Н. Ангушева,  

Д. Обущарова  

 Стоянова, Попова  

  

 

А. Кичукова и Г. 

Стефанов 

 

Ив. Костадинов, 

Ал. Халачев 

 

 

Б. Вълчева, Ек. 

Тодорова  

 

В. Фърчева, И. 

Станкова  

 

 

Д. Дакова Н. 

Вълчев, М. Панева  

 

А. Кичукова и Е. 

Попова 

В. Фърчева, М. 

Витанова и А. 

Мандажиев 

 

Д. Кафкова и М. 

Вангелова 

Д. Дакова  

Н. Вълчев, М. 

Панева  

 

Н. Ангушева, Н. 

Воденичарова, К. 

Мангалова, И. 

Костадинов,  

Д. Шаркова  

 

М. Стоянова,  

Г. Иванова 

3.  Открит урок по история и цивилизации пред 

старши експерт по ОНГОР от РУО г-жа 

м. ноември 

-декември 

А. Кичукова 



Екатерина Текерска, директора,  зам. - 

директорите  и учителите от МО. 

3. „Работа с данни в реално време за горещите 

точки по света в Arc GIC onlain в обучението 

по география и икономика“- семинар 

м. 

октомври 

В. Фърчева 

4. Играта в мултимедийното обучение  по 

музика 

м. 

октомври 

Л. Сейрекова 

5. Добри практики за прилагане на 

междупредметни връзки в обучението по 

изобразително изкуство - дискусия 

м. ноември И. Костадинов 

 

6. Постижения и трудности при подготовката на 

ученици за ДЗИ в XII клас – дискусия. 

м. декември Б. Вълчева 

Н. Ангушева 

Б. Вълканов 

7. Инструменти за преподаване на история на 

близкото минало -уроци от миналото  

Представяне на методи и форми на 

преподаване на теми по  българска история от 

втората половина на XX век.  

м. януари Б. Вълчева 

 

8. „Изкуството в часовете по обществени науки - 

допирни точки и начин за активизиране на 

учениците в учебния процес “ – споделяне на 

добри  практики 

м. февруари Н. Ангушева 

 

9. „Изследване на границите на България чрез 

Arc GIS onlain“-семинар 

м. април Б. Вълканов 

10. Учебните програми в XI и XII клас – 

трудности и предизвикателства.  – обсъждане. 

м. юни В. Фърчева 

М. Стоянова 

Б. Вълчева 

11. 

 

Придобиване на по-висока ПКС 
 

А. Кичукова - IV 

Л. Сейрекова-II 

 

Олимпиади, конкурси и състезания: 

 
 

Олимпиади 
  

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

 м. април 

Всички членове 

на МО 
 

Състезания: 
  

1. Национално състезание по музика “Ключът на 

музиката” 

м. януари  

февруари  

март 

 

Л. Сейрекова 

2. VIII Регионално състезание в гр. Благоевград по 

география и икономика 

м. април В. Фърчева 

 
 

Конкурси: 
  

1. Национален ученически конкурс-„Национален 

парк Рила-познат и непознат“ 

м. ноември В. Фърчева 

Б. Вълканов 

2. Национален конкурс по гражданско образование 

„Хората – еднакви и различни” 

м. декември  Н. Ангушева 

М. Стоянова 

3. Национален конкурс за рисунка и приложно м. март И. Костадинов 



изкуство “Водата – извор на живот“  

4. Ученическа философска конференция „Човек – 

свят“ 

м. март Н. Ангушева 

5. Международен конкурс за детска рисунка “С 

очите си видях беда“ 

Районен - м. 

04. 

2022 г. 

 

И. Костадинов 

 

6. Национален ученически конкурс на тема „Не се 

гаси туй, що не гасне” 

м. март 

 

Б. Вълчева 

А. Кичукова 

7. Международен ученически конкурс „Заедно в 

XXI век” 

м. април Б. Вълчева 

И. Костадинов 

 

                                  ПЛАН  НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ  

ПО ПРИРОДНИ   НАУКИ И СПОРТ  

ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022 г.    

  

1. Стратегии в дейността на методическото обединение: 
 

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

конкурентноспособна. 

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. 

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 2021/ 

2022 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 

Люба Маламова 

5. Вътрешно-училищно състезание по баскетбол 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. 

февруари 

Силвия 

Мегданова Люба 

Маламова 

 

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 2022/2023 учебна година. 

м. юни Членовете на МО 

12. Организиране и провеждане на 

интердисциплинарен урок. 

 

м. март Люба Маламова 

Карамфилка 

Патинова      



м. 

декември 

 

Люба Маламова 

Антония 

Геврекова       

м. 

февруари 

 

Мариана 

Карамитева 

Силвия 

Мегданова 

м. 

декември 

Силвия 

Мегданова 

Румен Джинев 

м. ноември Мариана 

Карамитева   

Анна 

Драгинова     

м. януари 

 

Мария Витанова 

Катерина 

Мангалова 

Джемиле 

Шаркова 

м. март Мария Витанова 

Василка 

Фърчева   

Александър 

Мандаджиев  

м. ноември Карамфилка 

Патинова 

Александър 

Халачев    

м. юни Надя 

Воденичарова 

Катерина 

Мангалова 

Джемиле 

Шаркова 

м. март Александър 

Халачев 

Ивайло 

Костадинов    

м. 

февруари 

Румен Джинев 

Стоян Пенков 

м. април Георги Стефанов 

Анелия Кичукова 

м. 

декември 

Георги Стефанов 

Мариела 

Вангелова 

Александър 

Мандаджиев 

м. 

декември 

Андон 

Калайджиев 

Елица Зойкова 



     м. март  Андон 

Калайджиев 

Лиляна 

Сейрекова 

 

План за вътрешноучилищна квалификация  
 

13. Обмяна на добри практики – насоки за 

реализиране на интердисциплинарни уроци 

м. 

септември 

Членовете на МО 

14.  Здравословно хранене и спорт - тренинг м. 

октомври 

Андон 

Калайджиев 

15. Оказване на първа помощ - семинар м. 

октомври 

Румен Джинев 

16. Профилираното обучение в гимназиален етап по 

Химия и ООС – предимства и недостатъци – 

дискусия 

м. ноември Люба Маламова 

17. Противодействие на тормоза в училище - 

тренинг 

м. ноември Александър 

Халачев 

18. Работа с платформата IZZI в часовете по 

природни науки за 7. клас – тренинг 

м. 

декември 

Карамфилка 

Патинова 

19. Стратегия за управление на класната стая – 

тренинг 

м. януари Силвия 

Мегданова 

20. Ролята на мотивацията за повишаване 

ефективността в спортната дейност - дискусия 

м. януари Румен Джинев 

21. Профилираното обучение в гимназиален етап по 

Биология и ЗО – предимства и недостатъци – 

дискусия 

м. 

февруари 

Силвия 

Мегданова 

22. Обучението по аналитична химия в средното 

училище – семинар 

м. 

февруари 

Люба Маламова 

23.  Обучението по ФВС в условия на Ковид 19  - 

семинар 

м. март Александър 

Халачев 

24. Инструменти за измерване на напредъка по 

знания и умения – дискусия 

м. март Катерина 

Мангалова 

25. Стратегии за развиване на умения за учене – 

семинар 

м. април Катерина 

Мангалова 

26. Експерименталната работа в часовете по физика 

– фактор за постигане на природонаучна 

грамотност и изпълнение на ДОС за учебното 

съдържание и оценяването на учениците. - 

дискусия 

м. април Карамфилка 

Патинова 

27. Първа долекарска помощ при наранявания и 

счупвания - тренинг 

м. май Георги Стефанов 

28.  Агресията и нейните негативни прояви в 

училище -дискусия  

м. юни Андон 

Калайджиев 

 

План на  дейността на методическото обединение за Иновации в 

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ за учебната 

2021/2022 година 



I. Цел на иновацията  

   Основната  цел е учителите да използват трансдисциплинарния подход на основата 

на STEM обучението. Така учениците в реални проектни задачи прилагат знанията и 

уменията си по природни науки, чужди езици, география, математика и 

информационни технологии. С всяка една година учениците се развиват по отношение 

на: създаване и/или подобряване на технологични решения в различни области; 

повишаване уменията им за разрешаване на реални проблеми от живота; работа в екип 

и развиване на критично мислене. Използвайки интегративното знание и 

възможностите на трансдисциплинарно обучение, учителите повишават мотивацията 

на учениците за учене по природни науки, математика, чужди езици, география и 

информационни технологии.  

   Прилагайки съвременните технологии при изготвянето  на реални проекти,  учители и 

ученици усъвършенстват своите ИКТ умения, дигиталната си грамотност, променят 

стандартния образователен модел. 

    Надграждането на предходната иновация се вижда чрез използването на 

трансдисциплинарния подход за осъществяване на STEM обучението, стъпвайки на  

няколкогодишния опит в прилагането на интердисциплинарността. Една от основните 

стъпки е развиването на интердисциплинарната интеграция постепенно при ученици от 

първи гимназиален етап в часове по природни науки, математика, информационни 

технологии, география и чужди езици. Учениците прилагат знания и развиват умения 

по всеки предмет чрез обща тема на трансдисциплинарен проект, който е синтез на 

идеи, методи, ценности, а защитата му им дава самочувствие и увереност за 

реализация.  

   Иновацията, която се внедрява, е въвеждане на трансдисциплинарния подход на 

основата на STEM обучението. Същността на трансдисциплинарната интеграция е в 

това - учениците да решават задачи или изпълняват проекти от реалния свят, като 

прилагат знанията на две или повече дисциплини и по този начин затвърждават 

наученото. Така продължава да се развива функционалната грамотност у учениците и 

да се формира у младите хора комуникативни умения, екипност, чувство за 

отговорност, инициативност, любознателност. Трансдисциплинарният подход ще се 

използва по холистичен начин и чрез него ще се представя всеобхватна идея или 

проблеми, свързани с живота на учениците. Ще се формират работни групи, които 

проучват дадения проблем, предлагат решения и създават краен продукт. Учителите по 

учебни предмети от STEM направлението избират теми за проекти, съобразяват 

комплексни знания по съответните дисциплини, което ще спомогне за реализиране 

проектите на учениците. В тези учебни часове ще се развиват компетентности на 

учениците в съответствие с нуждите им за решаване на даден проблем, който ще 

намери отражение при цялостното представяне на проектите.  

    

 Проблемните ситуации и задачи ще бъдат решавани чрез използване на: 



1. знанията по математика, природни науки, информационни технологии и 

английски език, география; 

2. проучвателни подходи, позволяващи множество пътища за решаване на 

проблем; 

3. съвместно решаване на проблема; 

4. технология - за креативност и дизайн; 

5. обучение на основата на проекти. 

   С прилагане на трансдисциплинарния подход се цели да се провокира любопитство и 

инициативност у ученика до такава степен, че той самият да стане ръководител на 

собственото си учене. Поради факта, че този подход включва в себе си синтез на идеи, 

знания, методи, ценности, които принадлежат на отделни дисциплини, ще има 

възможност да се работи и по теми, свързани с индивидуалните нужди и развитие на 

учениците.  

    През 2021/2022 учебна година в иновативния процес се включват учениците от  VIIIв 

клас и учителите, преподаващи в тази паралелка. 

II Дейности по реализиране на иновацията през учебната 2021/2022 година 

1. Запознаване на всички педагогически специалисти с плана за иновации в ПМГ „Яне 

Сандански“ през учебната 2021/2022 година. 

   Срок: 04.10.2021г.                                  Отговорник: Ръководството на училището и 

председателят на методическото обединение 

2. Включване на интердисциплинарни уроци в плана на всяко методическо обединение 

в училището като вътрешноинституционална квалификация. 

Срок: 15.09.2021г.                                          Отговорник: Всички учители 

3. Подготовка и реализиране на интердисциплинарни уроци 

През първия срок на учебната 2021/2022 година в иновативната паралелка VIIIв клас 

ще се реализират ежедневно  интердисциплинарни уроци.  

Екипът учители в иновативната паралелка: 

1. Любка Харизанова – старши учител по български език и 

литература 

2. Невена Халевачева – учител по английски език 

3. Надя Воденичарова – старши учител по информационни 

технологии 

4. Антония Геврекова – учител по информационни 

технологии 

5. Джемиле Шаркова – учител по математика 

6. Петко Щърбанов – учител по история и цивилизации 

7. Божидар Вълканов –  старши учител по география и 

икономика 

8. Мария Стоянова – учител по философия 



9. Карамфилка Патинова – старши учител по физика и 

астрономия 

10. Силвия Мегданова – старши учител по биология и здравно 

образование 

11. Мария Витанова – учител по химия и опазване на околната 

среда 

12. Ваня Станчева – старши учител по технологии и 

предприемачество 

13. Лиляна Сейрекова – старши учител по музика 

14. Ивайло Костадинов – старши учител по изобразително 

изкуство  

 

 Учителският екип в иновативната паралелка  подготвя график с ежедневно 

провеждани  интердисциплинарни уроци.  

Учителите планират и реализират интердисциплинарните уроци през първия учебен 

срок в   иновативната паралелка. 

Срок: 04.10.2021г.                                      Отговорник: Председателят на МО и 

учителите, преподаващи в иновативната паралелка 

4. Провеждане на родителска срещи в VIIIв клас клас за запознаване с иновацията. 

Срок: месец септември              Отговорник: заместник-директор по учебната 

дейност 

 

5. Провеждане на тематичен час на класа  в VIIIв клас за запознаване на учениците с 

предстоящите дейности по иновацията за учебната 2021/2022 година. 

Срок:  31.10.2021г.                                Отговорник: зам.-директорът по учебната 

дейност и председателят на МО  

 

6. Обсъждане  на приложимостта на  планирания трансдисциплинарен проект в 

иновативната паралелка - работна среща на учителите от VIIIв клас . 

Срок: 10.12.2021г.                         Отговорник: Директорът, зам.-директорът и 

председателят на МО 

 

7.Обсъждане на темата и стъпките при реализирането на трансдисциплинарния проект 

в иновативната паралелка – през тази учебна година ще се разработи и реализира 1 

(един) трансдисциплинарен проект. 

Срок: 15.01.2022г. – за разработване; 30.05.2022г. за реализиране  Отг.: учителите, 

преподаващи в VIIIв клас 

8. Подготовка, реализиране и оценяване на трансдисциплинарния проект. 

 

Дейност Срок за изпълнение Отговорник 



1. Определяне на темата на 

трансдисциплинарния 

проект 

15.01.2022г. Учителите в VIIIв клас 

2. Определяне на стъпките 

при реализирането от 

учениците на 

трансдисциплинарния 

проект 

20.01.2022г. Учителите в VIIIв клас 

3. Дейности по реализиране 

на трансдисциплинарния 

проект 

7.02.2022г. Учителите в VIIIв клас 

4. Етапи при реализирането 

на трансдисциплинарния 

проект 

1.03.2022г. Учителите в VIIIв клас 

5.Определяне на критерии 

за приложимост на 

трансдисциплинарния 

проект 

май 2022 г. Учителите в VIIIв клас 

Представяне на 

трансдисциплинарния 

проект 

първата половина на месец 

юни 

Учителите в VIIIв клас 

 

 

9. Анкетиране  

Учениците в иноватавната паралелка се анкетират в началото, в средата и в края на 

учебната година. Въпросите в анкетите са свързани с иновативния процес. Провеждат 

се  анкети и с родителите на учениците от иноватавната паралелка. 

График за провеждане на анкетите: 

Клас  Анкета Срок за провеждане  Отговорник 

VIIIв  клас - 

ученици 

Първа анкета  20.10.2021г.  Невена Халевачева 

VIIIв  клас - 

родители 

Първа анкета 30.10.2021г. Невена Халевачева 

VIIIв  клас - 

ученици 

Втора анкета 10.02.2022г. Невена Халевачева 

VIIIв  клас - 

родители 

Втора анкета 15.02.2022г. Невена Халевачева 

VIIIв  клас - 

ученици 

Трета анкета 10.05.2022г.  Невена Халевачева 

VIIIв  клас - Трета анкета 20.06.2022г. Невена Халевачева 



родители 

 

10. Актуализиране на анкетните проучвания за учениците и родителите от 

иновативната паралелка. 

Срок: 15.10.2021г.                                       Отг.: М. Стоянова и Е. Тодорова 

11. Обсъждане и анализ на резултатите от проведените анкети на учениците и 

родителите от иновативната паралелка на работни срещи. 

Срок: след провеждането на анкетите                   Отг.: зам.-директорът по учебната 

дейност и председателят на методическото обединение 

12. Провеждане на работни срещи на учителите, преподаващи в иновативната 

паралелка, по теми, свързани с  процеса на въвеждане на трансдисциплинарния подход. 

13. Обработка на данни, необходими за мониторинга на иновацията в училището 

График за събиране на данните: 

 Данни  Клас Срок Отговорник  

Брой (%) извинени и неизвинени 

отсъствия спрямо изминалата учебна 

година на учениците, участващи в 

иновативния процес. 

VIIIв 

клас 

Месец 

октомври 

Невена 

Халевачева 

Образователни резултати на учениците, 

обхванати в иновативния процес спрямо 

миналата учебна година (текущи оценки, 

срочни и годишни оценки, успех от НВО, 

успех от ДЗИ) 

VIIIв 

клас 

Месец 

октомври  

Невена 

Халевачева 

Участия, награди, изяви от 

вътрешноучилищни, общински/ 

регионални/национални 

състезания/олимпиади/конкурси/изложби 

след въвеждане на иновацията  на 

учениците, обхванати в иновационния 

процес (съпоставка с изминала учебна 

година или друго) 

VIIIв 

клас 

Месец 

октомври 

Невена 

Халевачева 

    

III. Квалификация 

1. Участие на учителите  в квалификационни курсове, свързани  с въвеждане на 

трансдисциплинарния подход в обучението на учениците. 

IV. Участие в Национална програма „Иновации в действие“ 


