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ПЛАН 

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

                             НА ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ”, ГР. КАЗАНЛЪК, 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2019 – 2020 Г. 

№ Дейности 

 

срок отговорник отчитане 

I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции и развитие на умения за учене през целия живот 

1.  

Развиване на ефективни партньорства на 

ППМГ „ Н. Обрешков” с други училища 

/общински и частни средни, висши/, с 

обучителни  организации и културни 

институции с цел осъществяване на 

приемственост и практическа реализация на 

идеята за непрекъснато образование. 

 

 

9.2019 г. - 

9.2020 г. 

Красимир 

Дамянов – 

директор,  

Г.Камбурова 

и Н. Качаков 

– заместник  

директори 

 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

 

2. Продължаване на работата по националните 

програми: „Ученически олимпиади и 

състезания“, „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул: “Подобряване 

на уменията за експериментална работа по 

природните науки“, „Обучение за ИТ 

кариера“, „ИКТ в системата на 

предучилищното и училищно образование“, 

„Квалификация“, по Наредбата за 

приобщаващото образование; „Оптимизация 

на вътрешната структура на персонала в 

институциите от системата на 

предучилищното и училищно образование“ 

и други проекти на  Министерство на 

образованието  

15.9.2019- 

14.9.2020 

г.  

Директор, 

Ръководители 

на групи 

пред 

педагогическия 

съвет 
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3.  Организиране на регионални, национални и 

международни състезания по математика за 

ученици от 1 до 12 клас:  Математическо 

състезание „Европейско кенгуру“, 

Математическо състезание „Питагор“ за 

ученици от IV клас,  „Математика без 

граници“ и др. 

 

15.9.2019- 

14.9.2020 

г. 

 Н. Качаков – 

заместник-  

директор и  

гл. учител  

 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

4. Участие на ученици в национални  

състезания по математика, информатика, ИТ, 

физика, химия, биология, ключови 

компетентности, БЕЛ, история и др., 

включени в календара на МОН. 

 

По график Качаков – 

заместник-

директор и  

 гл. учител  

 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

5. Организиране и провеждане на 

различни кръгове на олимпиади по 

математика, информатика, ИТ, физика, 

химия, биология и др. 

 

По график  Качаков – 

заместник-

директор и  

гл. учител  

 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

6. Организиране и провеждане на дейности 

към Националния център по природо-

математически науки: Лятна академия за 

ученици с изявени интереси към природо-

математическите науки, Лятна школа по 

приложна математека в природните науки,  

Общинско състезание по ИТ за ученици от 1 

до 12 клас, курс по роботика /ЛЕГО и 

инженерна/, вечери на науките, дни на 

отворените врати, изложби, използване на 

базата на други училища и организации. 

Засилено интердисциплинарно обучение и 

работа по науките за Земята и природата. 

15.9.2019 - 

14.9.2020 

г. 

Предс. на 

методическит

е обединения 

пред 

педагогическия 

съвет 
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7.  Участие на ученици от училището в 

Национален конкурс 

 „Физика на сцената“, състезания по 

роботика, Националното състезание по 

природни науки, Турнир на младите физици 

06.2020 г. Предс. на 

методическо 

обединение 

по природни 

науки 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

8. Провеждане на  училищен спортен празник, 

участия в районни и общински спортни 

състезания. 

 

06.  

2020 г. 

Учителите по 

физическо 

възпитание и 

спорт  

пред 

педагогическия 

съвет 

 

II. Съчетаване на иновационни и традиционни практики, с цел повишаване 

ефективността при управление на училището. 

1. Актуализиране на цялостната концепция за 

провеждане на образователния процес – 

Стратегия, Етичен кодекс, учебни планове и 

програми, правилници, планове на 

методически обединения и комисии, план–

прием и др. документи 

9.2019 г. Красимир 

Дамянов – 

директор 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

2. Набелязване на мерки за подобряване на 

качеството на цялостната дейност в ППМГ     

„ Н. Обрешков“, гр. Казанлък 

9. 2019 г. Красимир 

Дамянов – 

директор, 

Рени 

Червенкова - 

учител 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

3. Проучване на възможностите и участие в  

национални и европейски проекти, 

включително по Програма “Еразъм“+ 

15.9.2019 - 

14.9.2020 

г. 

Директор, 

преподавате-

лите 

Обществен съвет 

4.   Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на целенасочена 

рекламна кампания. Да продължи и в бъдеще 

приемът по професия „Приложен 

програмист“  

15.9.2019 - 

14.9.2020 

г. 

Красимир 

Дамянов – 

директор 

Обществен съвет 

5. 

 

 Предприемане на мерки за развиване на 

ученическото самоуправление в училище 

3.2020г Т. Цоневска – 

педагогическ

и съветник 

Обществен съвет 
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6. Усъвършенстване на мерките за намаляване 

на броя на отсъствията от учебни часове чрез 

своевременно информиране на родителите 

02.2020 г. Т. Цоневска – 

педагогическ

и съветник, 

класните 

ръководители 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

III. Утвърждаване на доброто име на училището и чувството за принадлежност към него 

от всеки възпитаник.  

1. Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви с читалище „Искра“, музей 

„Искра“, къща музей „Чудомир“ и др. 

15.9.2019 - 

14.9.2020 

г. 

П. Кутева, 

С. Ненкова, 

М. Цветкова 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

2. Продължаване на традицията за провеждане 

на благотворителни Коледни и Великденски 

базари и концерти. 

15.9.2019 - 

14.9.2020 

г. 

С. Бюйлекова, 

М. Цветкова, 

М. Иванова 

пред 

педагогическия 

съвет 

 

3. Осъществяване на съвместни инициативи от 

ученици, учители, родители и Училищното 

настоятелство 

15.9.2019 -  

14.9.2020 

г. 

Класните 

ръководители 

Обществен 

съвет 

4.  Провеждане на дискусия за създаване на 

нoви  символи и ритуали на училището 

елементи на ученическа униформа. 

04. 

2020 г. 

Т. Цоневска – 

педагогически 

съветник, 

училищна 

комисия 

Обществен 

съвет и УН 

5. Създаване на комисия за поддържане и 

обогатяване на уебсайта на училището. 

15.9.2019 - 

14.9.2020 

г. 

Б. Сребчева – р-

л направл. ИТТ 

пред педагог. 

съвет 

 

6. Органиране и провеждане на поредното 

пролетно надиграване по народни танци. 

05.  

2020 г. 

Учителите по 

физическо 

възпитание и 

спорт 

пред педагог. 

съвет 

 

IV. Постоянна квалификация на педагогическите специалисти и 

ефективна кадрова политика 

 

 

1. Ежегодно актуализиране на плана за 

квалификационна дейност в съответствие с 

потребностите на преподавателите и 

15.9.2019 - 

14.9.2020 

г. 

гл. учител  

 

пред педагог. 

съвет 
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училището. Провеждане на 

вътрешноучилищна квалификация на 

желаещи преподаватели за актуализация на 

знанията по чужд език.  

2. Осъществяване на сътрудничество между 

учителите от училището с учители от други 

водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на 

добри педагогически практики 

15.9.2019 - 

14.9.2020 

г. 

гл. учител  

 

пред педагог. 

съвет 

 

3.  Осигуряване на възможности за 

придобиване на ПКС от членове на 

колектива   

Юни 

 2020 г.  

 

преподаватели-

те 

пред педагог. 

съвет 

 

4. Участие в различни квалификационни 

форми на педагогическия състав: семинар, 

лекция, дискусия, открити уроци и др.  

15.9.2019 - 

14.9.2020 

г. 

гл. учител  

 

пред 

педагог.съвет 

 

5. Усъвършенстване уменията на учителите за 

работа приложни компютърни програми и 

изготвяне на продукти, насочени към 

интегрирането на отделни предметни 

области 

15.09.2019 

г. 

14.09.2020 

г. 

 гл. учител  

 

пред 

педагог.съвет 

 

V. Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране 

 

1. Осъществяване на дейности по осигуряване 

на финансови  условия за функциониране на 

Националния център по природо-

математически науки. 

06. 

 2020 г. 

Красимир 

Дамянов – 

директор,  

Хр. 

Нихтянова 

пред педагог.съвет 
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ОТЧЕТ 

НА КОМИСИЯТА ПО СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ”, ГР. КАЗАНЛЪК 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2018 – 2019 Г. 

През изминалата учебна 2018-2019 учебна година колективът на ППМГ „ Н.Обрешков“ 

активно работи по осъществяването на плана за изпълнение на стратегията на училището. 

Развивахме – както формално, с посредничеството на Общината и РУО, така и чрез лично 

съдействие на учителите - ефективни партньорства на ППМГ „ Н. Обрешков” с други училища, 

с висши учебни заведения – ФМИ и Технически колеж -Казанлък, с обучителни  организации.  

Продължихме дейностите по националните програми: „Ученически олимпиади и 

състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул: “Подобряване на 

умениятаза експериментална работа по природните науки“, „Обучение за ИТ кариера“, „ИКТ в 

системата на предучилищното и училищно образование“, „Квалификация“, започна ефективна 

работа по Наредбата за приобщаващото образование. 

Организирахме участието в  регионални, национални и международни състезания по 

математика за ученици от 1 до 12 клас:  Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 

Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас,  „Математика без граници“ и др. 

Наши ученици успешно участваха  в национални  състезания по математика, информатика, ИТ, 

физика, химия, биология, ключови компетентности, БЕЛ, английски език, география, история и 

др. включени в календара на МОН, в  Националното състезание по природни науки. 

Организирахме и провеждане на различни кръгове на олимпиади по математика, информатика, 

ИТ, физика, химия, биология, а наш ученик, Александър Проданов, който участва и се представи 

успешно на Младежката олимпиада по природни науки на Европейския съюз в Португалия, 

Европейската олимпиада по физика в Литва, Международната олимпиада по физика в Израел, 

Международния турнир на младите естествоизпитатели в Беларус. Беше проведена Лятна 

академия за ученици с изявени интереси към природо-математическите науки през септември и 

през юли – по биология и по химия, Лятна школа по приложна математика в природните науки 

през юли. Организирахме  Общинско състезание по ИТ за ученици от 1 до 12 клас, курс по 

роботика, вечери на науките, дни на отворените врати, художествени изложби. Бяха осигурени 

възможности за придобиване на ПКС от членове на колектива. По методически обединения 

проведохме  различни квалификационни форми на педагогическия колектив: семинари, лекции, 

дискусии, открити уроци и др., осъществихме обучение на преподавателите по ефективно 

психологическо взаимодействие между училищната институция и родителите и специално 

обучение по усъвършенстване уменията на учителите за работа с „облачни технологии“, 

приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, насочени към интегрирането на 

отделни предметни области.  

По график от МОН се осъществяваха дейности по осигуряване на финансови  условия за 

функциониране на Националния център по природо-математически науки. Довършват се 

дейностите по осъществяване на ремонта на външна спортна площадка и изграждане на 

съоръжения за различни видове спорт. 

                                                                                   Председател на Комисията:...................... 

 

 


