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I раздел 

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността 

 на училището през изминалата учебна година 
 

 Основните цели и приоритети на училището през учебната 2020/2021 година бяха 

осигуряване на качествено, съобразено със съвременните европейски изисквания образование, 

поставящо фокус върху развитието на личността на детето и ученика с неговата автономност 

и свобода на избор, принадлежност, участие и отговорност към множество общности и групи 

едновременно. Развитието на умения за работа с постоянно променяща се информация и 

усвояване на методи на учене, на ключови компетентности и нагласи за учене през целия 

живот. 

 

1. Силни страни, постижения, резултати. 

 

Основни акценти в цялостната ни дейност през учебната 2020/2021 година бяха 

усъвършенстване на образователния процес съгласно държавните образователни стандарти в 

гимназиалния етап за поддържане високото равнище на общообразователната и 

профилираната подготовка по математика, информатика, чужди езици, биология, химия и 

български език и литература. Другите приоритети бяха: 

 Академична подготовка по основните профили – математика, информатика, 

информационни технологии, биология, химия, български език, чужд език.  

 Засилване на чуждоезиковата подготовка чрез използване на нови 

нетрадиционни техники и технологии в обучението. 

 Компютърна подготовка и усвояване на информационни технологии. 

 Гражданското образование и възпитание, на приобщаването на учениците към 

националната култура, традиции и ценности, към общочовешките добродетели, 

към постиженията на световната култура. 

 Подобряване на училищния климат, чрез по-активни и гъвкави мерки за 

решаване на конфликти. 

 Изграждане на по-близки връзки и взаимодействия със семейството и другите 

социални фактори.  

 Разширяване и задълбочаване на съвместната работа между училището, УН 

,,Интелект” и Обществения съвет. 

 Осъществяване на индивидуална и диференцирана работа с учениците с цел 

откриване на заложбите на всяко дете и насочване развитието му в област, в 

която то да изяви най-добре потенциала си. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 Обогатяване и развитие на материалната, учебна и спортна базата на училището. 

 Висока успеваемост на учениците при външното оценяване в 7 и 10 клас и ДЗИ. 

 Развитие и разширяване на дейностите, свързани с извънкласните форми. 

 Преминаване към онлайн платформа Школо, и успешно въвеждане на 

електронен дневник, който напълно замени книжния вариант.  

 Успешно преминаване и реализиране на  дистанционна форма на обучение при 

създалите се епидемиологични условия. 

 Подобряване на качеството на обучението в ОРЕС 

 

 

Учителският колектив е реализирал успешно поставените цели за качествена 

общообразователна и профилирана подготовка, насочвайки усилията си към подобряване 

съдържанието и организацията на учебната дейност и въвеждане на нови методи на работа. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
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Средният успех на гимназията за учебната 2020/2021год. е  Много добър- 5,38. 

С най-висок успех са:  

 

1. 11Б   – Отличен 5,81 

2. 9Б   – Отличен 5,71 

3. 6А  – Отличен 5.69 

4. 5А   – Отличен 5,63 

 

Успехът по профилиращите предмети е: 

Математика    Отличен 5,54 

Информатика    Отличен 5,78 

Информационни технологии Отличен 5,87 

Биология и ЗО   Много добър 5,42 

Английски език   Отличен 5,66 

Немски език    Много добър 5,41 

Български език и литература Много добър 5,42 

Химия и ООС   Много добър 5,27 

Резултатите за учениците от 12 клас са следните: 
 Дипломираха се 126 ученици със среден успех от ДЗИ по БЕЛ – Мн. добър 5,14 

 Средeн успех от второ ДЗИ:  

 Математика – Много добър 4,90;  

 Английски език – Много добър   

 История и цивилиция - Отличен  5,56; 

 Философски цикъл - Много добър 5,20;  

 География и икономика – Много добър 5,28;  

 Биология и ЗО – Добър 4,41; 

 Руски език – Добър 3,73;  

 Физика и астрономия – Мн. добър 4,88 

 

Резултатите за учениците от 7 клас са следните: 
 Средeн успех от НВО: 

 БЕЛ - 81,44 т. 

 Математика - 79,5 т. 

 

Резултатите за учениците от 10 клас са следните: 
 Средeн успех от НВО: 

 БЕЛ - 34 т. 

 Математика - 24,59 т. 

 

Постигнатият висок успех на учениците се дължи на професионализма на 

преподавателите от гимназията и високото равнище на преподаване и контрол. 

Показаните в края на годината резултати налагат извода за добра ефективност на 

обучението в ЗП, РП, ОПП, ЗИП и ДП. 

Отлично е представянето на ученици на гимназията на общински, регионални и 

национални олимпиади и състезания. 

Ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин” участват в местни организации – БЧК, БДЗП, 

Младежки областен съвет за иновации, сдружение “Шанс и закрила”, ПИЦНВ – Хасково и др. 

 

2. Проблеми, трудности, слаби страни 

Необходимо е учители и ученици да се включват активно в обогатяването и опазването 

на материално-техническата база на училището. Насочване на усилията към създаването на 
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добре оборудвани специализирани кабинети по предмети. Преподавателите и ръководството 

на ПМГ „Акад. Б. Петканчин” трябва да обединят усилията си за активното включването на 

родителите в разработването и реализирането на образователната и възпитателна политика на 

училището.  

 

3. Възможности на училището да решава проблемите. 

Усилията на педагогическия колектив, състоящ се от 49 преподаватели, през учебната 

2021/2022 година трябва да се насочат към:  

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да 

отговори на предизвикателствата на съвременното общество 

 Повишаване квалификацията на учителите; 

 Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите. 

 Улесняване диалога между ученици, учители и родители; 

 Подобряване на реда и дисциплината в училище; 

 Задълбочаване на сътрудничеството с институциите и с неправителствените 

организации; 

 Активизиране ролята на училищното настоятелство за подпомагане дейността на 

училището, обучението и развитието на учениците; 

 Обогатяване и развитие на материално-техническата база в училище.  

 Участие в проекти като ефикасен механизъм за финансиране на образованието. 

 Усъвършенстване на методите на предаване в условията на дистанционно  

обучение 

 

II раздел 

 

Цели и приоритети в дейността на училището през учебната 2021/2022 г. 

 

А. Мисия на училището:  

 

1. Осигуряване на качествено, съобразено със съвременните европейски изисквания 

образование. 

2. Преподаване, учене, оценяване чрез компютърни технологии и използване на 

обучителни платформи. 
3. Предоставяне на равни възможности на всеки ученик  да усвои необходимите 

знания, умения и компетентности за активно включване в гражданското общество, 

реализирайки общообразователните изисквания.  

4. Ориентиране на образователния процес към развитие на потенциала на ученика – 

инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на знания и придобиване на 

умения и нагласи за информирани решения. 

5. Подпомагане изграждането на ключови компетентности, ориентирани към 

личностното развитие на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както 

и способността му да прилага усвоените компетентности на практика. 

6. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в 

областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

7. Придобиване на ключови знания при изучаване на информатика и информационни 

технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес, както и при 

бъдещата професионална реализация. 

8. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 
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9. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения за общуване и 

правилно поведение в обществото. 

10. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за мултикултурната среда на живот и глобализацията. 

11. Утвърждаване на ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – гр. Хасково като водещо 

училище в страната, което поставя в центъра на обучението учениците и ги подготвя за 

продължаване на образованието във висшите училища и за реализацията им в условията на 

конкурентна среда чрез осигуряване на качествена езикова подготовка, обучение с дигитални 

технологии и развиване на умения за прилагане на знанията в реалния живот. Формиране на 

личности с отлична обща култура, изграждане на активно гражданско съзнание и поведение, 

креативност и иновативност, критично мислене, свободен и предприемачески дух, гъвкавост 

в условия на непрекъснато променяща се среда. 

 

Б. Визия на училището: 

ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – гр. Хасково – модерно, конкурентноспособно  

профилирано училище, гарантиращо качествено образование и предоставящо възможност за 

пълноценна реализация на учениците във висшите училища на България и чужбина. 

 

В. Цели на училището: 
1. Провеждане на качествено обучение на учениците, гарантиращо интелектуално, 

eмоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа в съответствие 

с възрастовите потребностите, способности и интересите. 

2. Ориентираност на учебно-възпитателния процес към придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна реализация, продължаване на 

образованието и кариерно развитие: 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност; 

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения 

за учене през целия живот; 

3. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

4. Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

5. Обогатяване на материалната база и осигуряване на допълнително финансиране в 

сътрудничество и партньорство с родители, местна общественост, неправителствени 

организации и други. 

6. Използване на извънкласни форми на работа и участие в проекти за откриване на 

заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаването на развитието и реализацията 

им. 

7. Приобщаване на учениците към общоевропейските и световни  културни ценности. 

8. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

взаимовръзки. 

9. Активно гражданско образование за възпитание на толерантност и уважение 

към правата на децата, учениците и хората с увреждания. 

10. Контрол и оценка  на работата на учителите за стимулиране на кариерното им 

развитие. 

11. Изграждане на екологична култура у учениците 

 

Д. Приоритети в дейността на училището: 

1. Академична подготовка по основните профили – математика, информатика, 

информационни технологии, биология и ЗО, химия и ООС, български език и литература, чужд 

език. 

2. Засилване на чуждоезиковата подготовка чрез използване на нови нетрадиционни 

техники и технологии в обучението. 
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3. Развитие и усъвършенстване на придобитите компетентности в областта на 

информатиката и информационните технологии. 

4. Формиращо оценяване и самооценяване. 

5. Поставяне на акценти на гражданското образование и възпитание, на 

приобщаването на учениците към националната култура, традиции и ценности, към 

общочовешките добродетели, към постиженията на световната култура. 

6. Подобряване на училищния климат, чрез по-активни и гъвкави мерки за решаване 

на конфликти. 

7. Изграждане на  добро взаимодействие със социалната среда, държавните и 

обществени организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите 

хора. 

8.  Разширяване и задълбочаване на съвместната работа между училище, УН 

“Интелект” и Обществен съвет. 

9. Осъществяване на индивидуална и диференцирана работа с учениците с цел 

откриване на заложбите на всяко дете и насочване развитието му в област, в която то да изяви 

най-добре потенциала си. 

10. Повишаване квалификацията на учителите. 

11. Обогатяване и развитие на материалната, учебна и спортна базата на училището 

и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

12. Разширяване и доизграждане на училищните пространства. 

13. Опазване на здравето на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал 

в условия на COVID 19. 

14. Развитие на международната комуникация и сътрудничество. 

15. Спазване на плана с мерки за предпазване от заболяване по време на 

присъствени учебни часове в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ през учебната 2021 – 2022 година 

в условия на COVID 19. 

16. Спазване на общите противоепидемични мерки в съответствие със заповедите на 

МОН и МЗ. 

 

 

III раздел 

 

Дейности за постигане на реални резултати от образователния процес 
 

I. Организация на образователния процес 

1. Обучението в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ ще се осъществява на едносменен 

режим. 

2. Обучението на учениците ще се извършва в класни стаи, определени със заповед 

на директора. 

3. Обучение в кабинети/салон за спорт се допуска единствено за  учебните часове 

по информатика, информационни технологии и физическо възпитание и спорт. 

4. При благоприятни метеорологични условия часове по ФВС могат да се 

провеждат на откритите спортни площадки и в двора на училището. Учебни часове по 

ФВС могат да се провеждат и извън територията на училището при спазване на 

дистанция между класовете и след декларирано съгласие от страна на родителите и 

подаване на писмено заявление /по образец/ от учителя до ръководството на 

гимназията. 

5. При благоприятни метеорологични условия учебни часове на открито могат да 

се провеждат по всички учебни предмети при спазване на дистанция между класовете.  

Учебни часове могат да се провеждат и извън територията на училището при спазване 

на дистанция между класовете и след декларирано съгласие от страна на и подаване на 

писмено заявление /по образец/ от учителя до ръководството на гимназията. 
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6. Консултации и допълнително обучение по учебни предмети се провеждат по 

възможност в електронна среда по предварително утвърден от директора график.   

7. Начало на ПЪРВИ учебен час за всички ученици при присъствено обучение - 

8.00 часа. 

8. Край на учебния ден за всички ученици в зависимост от учебната програма, но 

не по-късно от 14.30 часа, при присъствено обучение. 

9. Допълнителните часове по физическо възпитание и спорт се провеждат след 

учебно време по предварително изготвен график за време и място на провеждане и се 

включват към седмичната програма. При благоприятни метеорологични могат да се 

провеждат на откритите спортни площадки, в двора на училището или извън 

територията на училището при условията на т. 4. 

10. Учебни часове са с продължителност 45 минути, при присъствено обучение. 

11. Заетост на учителите според седмичното разписание, заседанията на 

Педагогическия съвет и по решение на Директора /според Кодекса на труда/. 

12.      График на учебното време за учебната 2021-2022 година:  

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учеб. 2020/2021 година: 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна ваканция 

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна ваканция  

01.02.2022   – междусрочна  

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас 

Неучебни дни: 

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ 

20.05.2022 г. – втори ДЗИ  

НВО – 7 клас и 10 клас 

 

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ 

16.06.2022 г. – НВО по математика 

 

 

 

 Начало на втория учебен срок за учебната 2021/2022 год. 

02.02.2022 г. – за I-XII клас 

          Край на втория учебен срок: 

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици) 

15.06.2022 г. – V - VI клас (16 учебни седмици) 

30.06.2022 г. – VII-XI клас (18 учебни седмици) 

 

Мероприятия, посветени на обучението по математика, информатика, информационни 

технологии, биология и чужди езици. 

Патронен празник на училището – 21.04.2022 г.  
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Заседания на екипи за ключови компетентности и комисии – най-малко по едно на 

учебен срок. 

Екскурзии, спортни занимания и празници – по график, съгласуван с ръководството. 

Изпращане на випуск – 12.05.2022 г. 

Абитуриентски бал – 25 .05. 2022 г.  

 

 

 

II. Дейности: 

 

А. Подобряване качеството на образователния процес и равнището на 

подготовката на учениците: 

 

 Дейности Срок Отговорник 

1 Усъвършенстване на учебната работа чрез: 

 Използване на ефективни и иновативни методи на 

преподаване; 

 Показване практическата приложимост на 

изучаваното учебно съдържание; 

 Поставяне на ученика в активна позиция по 

отношение на знанията; 

 Различни форми на текущ контрол и оценка; 

 

уч. 2021/2022 г. Преподаватели и 

гл. учители 

2 Диагностика и прогнозиране нивото на успеваемост на 

учениците на вход-изход, чрез контролни работи, 

тестове, начален и краен преговор и други похвати. 

м.10.2021 г. м. 

06.2022 г 

Преподавателите 

и гл. учители 

3 Продължаване дейността на ЕКК и изготвяне планове за 

настоящата учебна година. В края на всеки учебен срок 

- отчитане на извършената дейност /в годишния отчет, в 

доклада на Директора, на педагогически съвет/. 

 

(за плановете) 

14.09.2021 г. 

Ръководителите 

на ЕКК 

4 Провеждане на сбирки по ЕКК за обсъждане на 

методични, тематични и учебни проблеми 

уч. 2021/2022 г. Ръководителите 

на ЕКК 

5 Изготвяне на информационен план за ДЗИ 

 

февруари 2022 

г. 

Зам. - директор 

по УД 

 

Б. Основни възпитателни дейности: 

 Дейности Срок Отговорник 

1 Гражданското, здравно, екологично и интеркултурно  

образование в училище да бъде насочено към 

формиране на знания и личностни умения на учениците 

за активно взаимодействие със социалната среда, 

активно гражданско поведение и толерантност, 

развитие на умения за създаване и поддържане на 

здравословен начин на живот, формиране на екологична 

култура, съзнание и поведение. Реализира се в часа на 

класа, извънкласната дейност и чрез учебното 

съдържание 

уч. 2021/202022 

г. 

Преподаватели и 

гл. учители 

2 Екипът на класните ръководители да изработи и 

предложи примерен план за ЧК, като се посочат 

акцентите на дейностите във връзка с гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурна образование, 

съгласно изискванията на МОН   

14.09.2021 г. Ръководител на 

екипа на 

класните 

ръководители  
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3 Часът на класа да се осъществява въз основа на годишен 

план, разработен от класния ръководител. 

14.09.2021 г. Класните 

ръководители  

4 Обогатяване и разширяване на познанията на учениците 

за разпознаване и оценка на опасни ситуации и правила 

за безопасно движение по пътищата. 

уч. 2021/2022 г. Комисия по БДП 

5 Дейности по превенция на асоциални прояви, тормоз и 

зависимости. 

уч. 2021/2022 г. Комисия за 

превенция на 

асоциални 

прояви и КС за 

превенция на 

тормоза 
 

 

 

В. Извънкласни и извънучилищни форми на дейност 

 

 Дейности Срок Отговорник 

1 Активизиране дейността на преподавателите по 

различните учебни предмети за участие и  представяне 

на учениците в състезания, олимпиади, конкурси, 

празници. 

уч. 2021/2022 г. Главни учители 

2 Участие на ученици в спортни форми и други 

извънкласни дейности, финансирани от училището и по 

проекти. 

уч. 2021/2022 г. Ръководителите 

на групите по 

извънкласни 

дейности и 

учителите по 

ФВС 

3 Участие в литературните дни “Южна пролет”, срещи с 

творци и участие в ученически литературни конкурси. 

уч. 2021/2022 г. М. Гюлева, 

Св. Трифонова 

Ст. Кирчев  

4 Участие в Национални програми: 
 Национална програма ,,Ученически олимпиади и 

състезания” 

 Национална програма ,,Обучение за ИТ кариера”; 

 Национална програма ,,Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ)”; 

 Национална програма ,,Квалификация”; 

 Национална програма ,,Иновации в действие”; 

 Национална програма ,,Без свободен час в училище” 

 Национална програма „Бизнесът преподава“ 

 Национална програма „Изграждане на училищна 

STEM среда“ 

 

Училищни проекти: Програма ,,Еразъм+”  

  

  КД 2 „Изследване и опазване на биоразнообразието 

и климата”  

уч. 2021/2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Атанасова и 

ръководители на 

групи   

6. Участие в благотворителни дейности и развитие на 

младежки и доброволчески кампании 

уч. 2021/2022 г. Г. Атанасова и 

Ек. Тодорова 
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Г. Спортно-туристическа дейност 
 

 Дейности Срок Отговорник 

1 Сформиране на училищни отбори по спортни игри и 

участие във вътрешно-училищни турнири, а също така в 

състезания от градски, регионален и национален мащаб. 

м. октомври 

2021 г. за 

сформиране на 

отборите;  

Учителите по 

физ. възпитание 

и спорт 

2 Усвояване от учениците на различни видове спорт, част 

от часовете по физкултура и модулите по съответните 

спортни игри да се провеждат извън училище, като се 

използва градската спортна база. 

през учебната 

година 

Учителите по 

физическо 

възпитание и 

спорт 

3 Изготвяне на спортен календар на училището въз основа 

на Националния спортен календар. 

м. 09. 2021 г. Иво Конгалов 

4 Провеждане на мероприятия, свързани с историческото 

минало, с учебния материал и бележити дати 

уч. 2021/2022 г. Д. Славова,  

А. Никова,  

К. Киров. 

5 Провеждане на мероприятия, свързани с екология и 

опазване на околната среда 

уч. 2021/2022 г. М. Козалиева,  

А. Пеева,  

В.Костова, 

Д.Коларова 

    
 

 

ІV раздел 

 

Организация и управление на дейността на училището 

 

А. План за работа  на Педагогическия съвет  
 

 Месец Основни теми  

 

Докладва: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септември 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отчет на Директора по изпълнението на 

решенията от предходния ПС. 

2. Указания Директора относно работата на 

комисиите. 

3. Приема Стратегия за развитие на 

училището и план към нея; 

4. Приема Правилник за дейността на 

училището; 

5. Приемане на учебните планове за 5, 6, 7, 

8, 9,10, 11 и 12  клас. 

6. Приемане на формите на обучение в 

училището. 

7. Приема Годишния план за дейността на 

училището. 

8. Приема Мерки за повишаване на 

качеството на образование; 

9. Приема Програма за превенция на 

ранното напускане на училище. 

10. Приема Програма за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на деца 

и ученици от уязвими групи. 

Гергана Петрова 
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11. Приема Програма за гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно  

образование. 

12. Приема План на комисията по БДП 

13. Приема План за квалификационната 

дейност 

14. Приема План за превенция и действие 

при случай на Ковид 19. 

15. Приема учебните програми по  разширена 

подготовка (ИУЧ) в 5, 6, 7, 9 и 10 и 

профилирана подготовка в 11, 12 клас и 

учебните програми по допълнителна 

подготовка (ФУЧ) в 7 клас; 

16. Приема Регламента за прием в 5-ти клас за 

учебната 2022/2023 г; 

17. Приема Правилника за осигуряване на 

безопасни условия на обучение и труд; 

18. Приема Годишен план на УКБДП; 

19. Приема Етичен кодекс на гимназията; 

20. План за противодействие на училищния 

тормоз; 

21. Приема Програма за Модулите по ФВС; 

22. Приемане на училищна програма за 

часовете, които не се водят от учители 

специалисти по време на заместване на 

отсъстващи учители във връзка с 

националната програма ,,Без свободен час”. 

23. Избор на комисия по диференцирано 

заплащане. 

24.  Избор на комисия за стипендиите. 

25. Запознаване с разпределението на  

часовете и класното ръководство. 

26. Запознаване с контролната дейност на 

директора и ЗДУД. 

 

2 октомври 1. Запознаване със списъка на ученици, 

които получават стипендия І-ви учебен срок. 

 

 

 

 

2. Списък на освободените по физическо   

възпитание и спорт;  

 

 

3. Реализация на випуск 2021 година. 

 

 

4. Утвърждаване на списъка с групите по 

интереси. 

 

5. Утвърждаване на критерии и показатели 

за диференцирано заплащане; 

 

Ю. Делчева 

Д. Коларова 

В. Мерджанова, 

П. Христонова 

М. Гюлева 

 

Класни 

ръководители 

 

 

Класни 

ръководители 

12 клас 

Гергана Атанасова 

 

 

Комисия по 

диференцирано 

заплащане 
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6. Анализ на резултатите от входно ниво 

набелязване на мерки за повишаване 

качеството на образователния процес. 

 

7. Организация и провеждане на изпитна 

сесия в СФО, при наличие на подадени 

заявления 

 

 

Ръководители на 

ЕКК 

 

 

Юлия Делчева 

3 ноември Тематичен педагогически съвет –   „Училищна 

STEM среда“ 

Виолета 

Димитрова, 

Петя Христонова, 

Димитър Цветков     

4 януари 1. Запознаване с Правилата за прием след 7  

клас. 

2. Запознаване с предложение за план-приема 

за учебната 2022/2023 г. 

3. Гласуване на балообразуващите предмети за 

прием след 7 клас. 

4. Приемане докладите на класните 

ръководители на 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас за 

приключване на работата през I-ви учебен срок. 

Директор 

 

 

 

 

 

Класните  

ръководители на 5, 

6, 7 и 8 - 12 клас 

5 февруари 1. Отчет-анализ на дейността през I-ви учебен 

срок. 

2. Запознаване със списъка на ученици, които 

получават стипендия ІI-ри учебен срок. 

3.  Анализиране на резултати от направено 

проучване за профилиращи предмети в 10 

клас. 

Директор  

 

М. Гюлева 

В. Мерджанова 

 

6 март Тематичен педагогически съвет: „Новият 

учител в клас – трудности и 

предизвикателства”  

 

Павлина Краева 

Денислав Маринов  

Веска Петкова, 

Диян Еков 

7 април 1. Номинации и избор на ученик на випуска и 

изявени ученици в различни области; 

2. Предложения за избор на знаменосец и 

асистентки; 

 

Класни 

ръководители 

Класни 

ръководители 11 

клас 

8 май 1. Приемане докладите на класните 

ръководители на 12 клас за приключване на 

учебната 2021/2022 година. 

2. Гласуване на ученици на випуск 2022 в 

отделните направления.  

3. Избор на знаменосец и асистентки; 

4. Гласуване на номинация „Учител на 

годината“ на ПМГ 

Класни 

ръководители на 12 

клас 

9 юни 

 

1. Приемане докладите на класните 

ръководители на 5, 6 клас за приключване на 

учебната 2021/2022 година. 

2. Приемане докладите на класните 

ръководители на 7, 8, 9, 10, 11 кл. за 

приключване на учебната 2021/2022 година. 

Класните 

ръководители 

 

Класните 

ръководители 
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3. Приемане на списък с предметите от раздел 

,,Б” (ИУЧ) на учебния план за учебната 

2022/2023 за 5, 6, 7, 9, 10  класове. 

4. Избор на видовете спортни дейности за 

часовете по ФВС; 

5. Приемане на групите по НП ,,Ученически 

олимпиади и състезания”; 

6. График за представяне на училищна 

документация за проверка; 

7. Определяне на броя на профилиращите 

предмети за втори гимназиален етап; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Делчева 

10 юли 1. Анализ на дейността в училище през 

учебната 2021/2022 г. – постижения, 

ефективност, проблеми, предложения. 

2. Проект за разпределение на часовете на 

преподавателите за следващата учебна година. 

3. Запознаване с графика за лятното 

дежурство. 

4. Доклади на ръководители  на ЕКК 

Директор 

 

 

Б. ЕКК и комисии към Педагогическия съвет 

 

1. Екипи за ключови компетентности: 

 

 ЕКК на класните ръководители – ръководител Петя Даскалова 

 ЕКК по български език и литература –  ръководител Станислав Кирчев 

 ЕКК по математика – ръководител Павлина Краева  

 ЕКК по информатика и информационни  технологии – ръководител Адрияна 

Янева 

 ЕКК по чуждоезиково обучение: ръководител Веселина Габарова 

 ЕКК по природни науки и екология (биология, физика, химия, екология)- 

ръководител Маргарита Козалиева 

 ЕКК по обществени науки и гражданско образование (история, география и 

философия) – ръководител Веселива В. Иванова 

 ЕКК изкуства –  ръководител Велин Петров 

 ЕКК по физическо възпитание и спорт – ръководител Иво Конгалов 

 

2. Училищни комисии: 

 За разработване Стратегия на училището – Гергана Петрова, Диана Славова, 

Гергана Атанасова, Мария Чанкова, Павлина Краева, Генади Батимов, Екатерина Тодорова, 

Татяна Стефанова; 

 За изработване на Годишен план за дейността на училището - Юлия Делчева, 

Дарина Коларова, Цвета Попова, Юлия Кръстева; 

 За изработване на Правилник за дейността на училището – Донка Тодорова, 

Петя Даскалова, Антоанета Никова, Веселина Габарова, Татяна Клисарова, Ваня Гочева, 

Станислав Кирчев 

 За организация на квалификационната дейност – Гергана Петрова, Юлия 

Делчева, Ваня Гочева, Диана Славова, Маргарита Козалиева, Христина Пецова, Силвана 

Атанасова; 

 За изработване на Етичен кодекс на училищната общност  - Веселина В. 

Иванова, Гергана Атанасова, Антоанета Филипова; 
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 За безопасност на движението по пътищата – Соня Кирилова, Антоанета 

Никова, Светлана Трифонова, Екатерина Тодорова, Татяна Клисарова 

 За защита от природни бедствия, аварии, пожари и наводнения – 

председател Донка Тодорова със заповед на Директора; 

 За превенция на асоциални прояви – Гергана Атанасова, Веселина В. Иванова, 

Кирил Киров;  

 За гражданско, екологично, здравно и интеркултурно образование – Велина 

Костова, Маргарита Козалиева, Анета Минчева, Дарина Коларова, Невена Тонева, Живка 

Цанкова; 

 За мерки за повишаване на качеството на образование – Юлия Делчева, 

Маргарита Гюлева, Силвана Атанасова, Дарина Николова 

 За програма за часовете, водени по НП „Без свободен час“ - Юлия Делчева, 

Велина Костова, Анета Минчева, Невена Тонева; 

 Регламент за прием в V клас - Воня Гочева, Юлия Кръстева 

 За изработване на План за действията, които трябва да бъдат предприети 

при появата на случаи с COVID 19 на училищно ниво – Кирил Киров, Силвана Атанасова, 

Теодора Георгиева – фелдшер; 

 За изработване на План с мерки за предпазване от заболяването по време на 

присъствените учебни часове в ПМГ – Кирил Киров, Силвана Атанасова, Теодора Георгиева 

– фелдшер; 

 За ритуали и празници – Христина Пецова, Росица Сапунджиева, Велин 

Петров, Иво Конгалов, Тихомир Трандев, Станислав Кирчев, Маргарита Гюлева Диана 

Славова; 

 За работа с Училищното настоятелство – Донка Тодорова, Съвет на 

настоятелите; 

 За обогатяване, поддържане и опазване на МТБ – Гергана Петрова, Донка 

Тодорова и класни ръководители на класовете за уч. 2021-2022г. 

 За организиране и провеждане на състезания и олимпиади –  Юлия Делчева 

главни учители и ръководителите на ЕКК. 

 За извънкласна и извънучилищна дейност – Гергана Петрова, Гергана 

Атанасова, Иво Конгалов, Екатерина Тодорова и ръководители на групи; 

 За изготвяне на седмичното разписание – Виолета Димитрова , Петя 

Христонова; 

 За обработване на документите за стипендии – със заповед на Директора; 

 За поддръжка и обновяване на сайта на гимназията – Диян Еков, Станислав 

Кирчев, Велина Костова. 

 За оформяне и поддържане на фоайета, витрини и табла - Донка Тодорова, 

Габриела Христонова, Денислав Маринов, Веселина Габарова, Христина Пецова, Петя 

Даскалова, Маргарита Гюлева, Павлина Краева, Велина Костова, Диана Славова, Мария 

Чанкова; 

 За държавни план-прием за 2022-2023 г. – Диана Славова, Ваня Гочева;„ 

 За работа с НЕСПУО – със заповед на Директора; 

 Постоянно действаща експертна комисия за архива – със заповед на 

Директора. 

 

 

В. Взаимодействието на училището и учителите с родителите и обществеността  

1. Родитело-учителски срещи. 

- за 5 и 8 клас – 09.09.2021 г.  

- за 5, 6, 7 и 8-12 клас – м. октомври 2021 г. 

- за 5, 6, 7, и 8-12 клас – м. март 2022 г. 

2. Допълнителен час на класа по график утвърден от директора. 
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 3. Електронна комуникация.  

 

Д. Календарен план на извънкласните и извън училищни дейности в училище: 

 

Месец Дейности Срок Отговорник 

септември Откриване на учебната година: 

 Тържество по случай 15 септември 

 Украса на училището 

 М. Гюлева, Р. 

Сапунджиева  

Иво Конгалов,  

В. Петров 

октомври Подготовка на материали за ЧК 

информационни материали и табла по случай 

Деня на народните будители 

 

 

 

Европейска седмица на програмирането 

Codeweek 

 

 

 

 

 

 

Татяна 

Стефанова 

ръководителя на 

ЕКК на кл. 

ръководители; 

 

Адрияна Янева 

 

 

ноември 
 

Подготовка на Анти-СПИН кампания 

 

 

 

 

 

 

 

23-30.11.2021 
г 

 

 

 

 

 

 

Комисия по 

екологично, 

здравно и 

интеркултурно 

образование 

 

 

 

 

декември 
 

Провеждане на Анти-СПИН кампания на  

 

 

 

 

Коледна украса и изложба, организиране на 

тържества по случай коледните и 

новогодишните празници 

 

Участие в благотворителен коледен базар   

01.12.2021 г 

 

 

 

 

06-20.12.2021 

г 

 

 

16-21.12. 

2021 г. 

Комисия по 

екологично, 

здравно и 

интеркултурно 

образование 

Комисия за 

празници и 

ритуали; 

 

Ек. Тодорова 

Хр. Пецова, 

А. Никова 

февруари 
 

Честване на годишнината от Обесването на 

Васил Левски 

 

Творческа работилница за мартеници  

17.02-

18.02.2022 г 

 

22.02-

28.02.2022 г 

Д. Славова 

А. Никова,  

 

Хр. Пецова, 

 

март Честване на 3-ти март Национален празник на 

България 

 03.03.2022 г. Д. Славова 

Ан. Никова 

К. Киров 
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април 
 

Седмица на екологията и Ден на Земята – 22 

април 

 

 

 

 

Организиране и провеждане на дейности във 

връзка с патронен празник. Отворени врати на 

ПМГ. 

 

 

Световен ден на Астрономията 

18.04.- 

22.04.2022 г. 

 

 

 

 

21.04. - 

24.04.2022 г 

 

 

 

04.2022г. 

 

ЕКК по 

природни науки, 

К. Киров и Ж. 

Цанкова 

 

 

Комисия по 

празници и 

ритуали гл. 

учители и ЕКК 

по ФВС 

Цв. Попова  

 

 

април-май Информационна кампания за 5 и 7 клас 

държавен план-прием 2022-2023г. 

април -  май Комисии по 

приема 

май 
 

 

Изпращане на випуск 2022 

 

 

 

 

 

Абитуриентски бал 

 

 

 

 

 

 

Изготвяне на табло по случай 24 май 

 

12 май 2022 г 

 

 

 

 

 май 2022 г 

 

 

 

 

 

 

май 2022 г. 

Петя Вълчева 

В. Петров, 

Иво Конгалов 

Н. Тонева 

Кл. р-ли 11 клас 

 

Кл. р-ли 12 клас 

 

 

 

 

 

 

Г. Атанасова  

юни  Световен ден на руския език 06.06.2022 г Ек. Тодорова 
 

 

V раздел 

 

График за общи събрания на работещите в ПМГ „АКАД. Б. Петканичин” 

 

Месец Задачи 

Октомври  Финансов отчет за деветмесечието 

Януари Годишен финансов отчет 

Април Финансов отчет за тримесечието 

Юли Финансов отчет за шестмесечието 
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VI раздел 
 

 

Работа с Училищното настоятелство “Интелект” 
Училищното настоятелство (УН) е юридическо лице, регистрирано по закона за 

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 

То обсъжда и прави предложения пред ръководните органи на училището за развитие 

или решаване на текущи проблеми на ПМГ „Акад. Боян Петканчин”. Участва във 

възпитателните дейности и подпомага реализацията на възпитателно образователни програми. 

Дейността на УН е регламентирана в ЗПУО – чл. 306-309. 

Органи за управление са: 

1. Общо събрание. 

2. Съвет на настоятелите. 

Членовете на Съвета на настоятелите (СН) се избират от Общо събрание  (ОС) за срок 

от 4 години. СН включва: председател, зам. председател, секретар – касиер и двама членове, 

които се избират измежду СН. 

 

Календарен план за уч. 2021/2022 год. 

 

1. Общо / отчетно-изборно / събрание на УН. 

- попълване състава на настоятелите ( приемане и освобождаване на членове) 

- отчет за дейността на УН през уч. 2020/2021 уч. год. 

- запознаване с Правилниците и плановете в ПМГ „Акад. Боян Петканчин” и 

плановете и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка във връзка с 

COVID-19. 

- отчет за изпълнението на бюджета на гимназията за III-то тримесечие. 

Срок: м. октомври 2021 г. 

Отговорник: Председателят на УН, Донка Маргаритова Тодорова – зам.-директор АСД 
 

2. Заседание на СН на УН (след общото събрание) 

- приемане на плана за работа и дейност на УН през 2021/2022 учебна година. 

Срок: м. ноември 2021 г. 

Отговорник: Председателят на УН 

 

3. Общо събрание на УН 

- проблеми и трудности в осъществяването на образователния процес в ПМГ 

- начини за набиране на средства в помощ на нуждите на училището 

- отчет за изпълнението на бюджета на гимназията за 2021 година. 

Срок: м. януари 2022 г. 

Отговорник: Председателят на УН, Секретар-касиера на УН, Донка Маргаритова 

Тодорова – зам.-директор АСД; 

 

4. Общо събрание на УН 

- решаване на текущи проблеми 

- поощряване на изявени ученици, финансово подпомагане на участието им в 

състезания и национални олимпиади 

- подпомагане на социално слаби ученици, отпускане на еднократна парична 

стипендия 

- отчет за работата през 1-ви учебен срок 

- отчет за изпълнението на бюджета на гимназията за I-то тримесечие 

Срок: м. април 2022 год. 

Отговорник: Председателят на УН, Секретар-касиера на УН, Донка Маргаритова 

Тодорова – зам.-директор АСД; 
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5. Общо събрание на УН 

- анализ на работата на УН – ефективност, постижения 

- обсъждане на предложения и начини за обогатяване на МТБ в училище 

- отчет за изпълнение на бюджета на гимназията за II- тримесечие 

Срок: м. юли 2022 год. 

Отговорник: Председателят на УН, Донка Маргаритова Тодорова – зам.-директор АСД 

 

Заседания на СН се свикват по всяко време при необходимост от решаване на спешен 

или неотложен случай от Председателя на УН. 


