
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
РАЗЛИЧНИ КОМИСИИ В ПГГСД 

„НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ ГР. ВАРНА ЗА 
УЧЕБНАТА 2021/2022г.



ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА МО 

ХУМАНИТАРНИ  НАУКИ

 Приемане плана за работа на методическото обединение.

 Изготвяне на годишните разпределения

 Изготвяне на график за консултации.

 Подготовка на сценарии и различни мероприятия по случай патронния празник.

 Участие в квалификационни курсове, залегнали в Плана за квалификационна 
дейност на гимназията.

 На 9.03. 2022 г. от 19 : 00 часа  в зала „Европа” на ФК – Варна група от 10 ученика 
от гимназията посетиха премиерата на игралния филм „Ботев”, посветен на нашия 
велик поет - революционер . Прожекцията се реализира с финансовата подкрепа 
на Община Варна .

 Посещение на  РБ „Пенчо Славейков” – гр. Варна с ученици от 10 клас във връзка 
със събиране и обработване на информация за изготвяне на реферат на 
историческа тема.



ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА МО 
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ  НАУКИ

 Провеждане на занятия по отделните предмети;

 Подготовка на учениците от 10 клас за явяване на НВО;

 Защита на 1 ПКС от педагогически специалист от МО;

 Провеждане на открити уроци от предстаявители на МО;

 Работа на класните ръководители с ученици и родители и 

др.;

 Използване на платформата геогебра в някои от часовете;

 Провеждане на открити уроци по време на посещението на 

национален инспекторат София.

 Поддръжка на сайта на гимназията.



ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНО 

И ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

 Беседи в час на класния ръководител за превенция на употребата на ПАВ и алкохол, за 

предпазване от COVID – 19, за възпоменание на жертвите от ПТП;

 Запознаване на учениците с правилата за ЗБУТ по време на учебните практики;

 Поддържане на разсадника и прилежащите площи в двора на гимназията;

 Поддържане на билковата градина, дендрариума и зелените площи в двора на гимназията;

 Отбелязване на Световния ден за борба със СПИН чрез презентация;

 Представяне на онлайн урок свързан с оказване на първа долекарска помощ при травми и 

наранявания на опорно-двигателната система;

 Представяне на презентация за рисковете от пушене на наргиле и цигари;

 Поставяне на информация по вратите за хигиенните навици, които учениците трябва да 

спазват, свързани с разпространение на COVID – 19;

 Изработване на табло за климата и климатичните предизвикателства;

 Отбелязване деня за мониторинг на водата;

 Отбелязване на световния ден на Черно море и световния ден на детето и деня на 

Християнското семейство



ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНО И 
ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

Участие в кампания

“Аз вярвам и помагам”

Изработване на табла, 

отбелязващи различни 

международни дати



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МО ПО ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА 

 Обсъждане на учебни програми, учебници и учебни помагала;

 Изработване на учебни програми по РПП по предмети от професионално направление;

 Изготвяне на ИП и ИП на ученици със СОП, които не покриват ДОС;

 Опресняване на знанията относно промените в нормативните документи, свързани с 
работата на учителя;

 Обсъждане резултатите от проведените квалификационни изпити, анализ и отчитане 
на грешки и пропуски в процеса на обучение;

 Обсъждане методите и средствата, прилагани в часовете по професионално обучение 
за преодоляване езиковите затруднения на учениците;

 Изработване на  три помагала и три учебни филма по проекта “Подкрепа за дуалната 
система на обучение”;

 Работа на представители на методичното обединение по проект Ученически практики -
2 и  проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до 
образование на уязвими групи от община Варна“;

 Разработване на билети и конспекти за изпити;

 Запознаване на дванадесетокласниците с условията и изискванията за полагане на 
държавните квалификационни изпити по теория и практика на специалността и 
професията.



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МО ПО ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА 
Обмяна на идеи и успешни практики с учителите от други
методическите обединения;
Обсъждане на участието на гимназията в панорамата на
професионалното образование;
Среща между представители на Дирекция "Образование и младежки
дейности" при община Варна и работодатели-партньори на
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване
"Николай Хайтов”-гр.Варна във връзка с изготвяне на план-прием за
учебната 2022 -23 година инициирана от община Варна;
Инсталиране на 17 индивидуални профили на ученици от 12г клас,
чрез имейли и пароли, съгласно платформата на МОН на компютърна
техника, доставена в училище по проект „Равен достъп до
образование“ - л.арх.Д.Русева;
Инсталиране на програма SketchUP на 49 работни места за ученици –
инж.М.Борисова, л.арх.Д.Русева,инж. Н.Илиева,инж. Д. Мантарова,
инж. В. Добрева и инж.П.Йорданова;



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МО ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 
Изготвяне на индивидуални задания по теория и практика за
държавните зрелостни изпити по специалността и професията за
учебната 2021-22г.;
Участие в комисия по създаване на нова електронна страница на
училището и съставяне на информационни материали по
специалността и професията за планов прием за учебната 2022-23 г. –
инж.Н.Илиева, инж.М.Борисова, л.арх.Д.Русева, инж.И.Игнатов;
 Разпределяне на дипломантите към съответните ръководители-
консултанти
 Работа по изготвяне на количествени сметки с необходими материали 
за целите на дипломните работи;
 Участие в мероприятия за седмица на гората;
 Представяне на уроци пред Национален инспекторат по
образованието;
 Изработване на дипломни проекти от зрелостниците, помощ, насоки,
методическо ръководство;



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МО ПО 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

Участия в национални конкурси: “Космосът настояще и бъдеще на

човечеството” на фондация “Еврика”; “Водата-извор на живот”; “Пролет

върху листа”;

Участие в Международен конкурс “Заедно в 21 век”;

Участие в национално състезание по озеленяване и цветарство;

Организация и участие в национално състезание по горско и ловно

стопанство "Горски многобой" 2022г.;

Изработване на учебни програми по Производствена практика;

Съдействие за включване на представители на бизнеса в комисиите

за държавните изпити по теория и практика;

Провеждане на ДИППК в две части - дипломни защити в част теория

и практически изпити в част практика;

Изготвяне на рекламни материали - ключодържатели с логото на

гимназията;



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МО ПО 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

Кандидатстване по национална програма "Информационни и
комуникационни технологии в системата на предучилищното и
училищно образование" 2022г. по дейност 5.4. Внедряване на
образователни електронни ресурси, софтуер за професионално
обучение и др. за закупуване на софтуер за професионално
образование;
Участие в заключителния етап на проект “Подкрепа за дуалната
система” и представяне на изработените учебни помагала и филми в
Албена;
Участие в изготвянето на сценарий, организационни дейности по
заснимане на видеа от екип на БНТ2 за проект Професии на бъдещето;
Участие на колегите от МО в дейности в дните на отворените врати на
гимназията,организиране на атрактивна демонстрация на
професионални умения;
Провеждане на практики на учениците от различните специалности.



ОТЧЕТ НА МО НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
 Запознаване с нови нормативни и училщни документи;

 Разработане на годишен план за час на класа;

 Оказване на съдействие на новопостъпили членове на МО;

 Избор на председател на класа и родителски актив;

 Подобряване и обогатяване на материалната база;

 Организиране на кампания за размяна на учебници;

 Тематични срещи с родители в т.ч. и на ученици с асоциално поведение;

 Предоставяне на еднократна финансова помощ на нуждаещи се ученици, в т. ч. 
учебници, учебни помагала, карти за пътуване;

 Организация за почистване на училищния двор от всички класове в гимназията;

 Отбелязване празника на гимназията с продължаване на инициативата “Да 
прочетем литературното наследство на Хайтов”, прожектиране на филм в часа на 
класа;

 Включване на учениците в различни извънкласни и извънучилищни дейности, 
многообразие от занимания по интереси

 Отчитане на резултатите от 1 учебен срок

 Запознаване на учениците с бележити дати и годишнини

 Провеждане на практическо занятие по гражданска отбрана и защита на 
населението при бедствия и аварии.



Отчет за работа на комисията по проектиране, изграждане, 

поддържане на прилежащия към училището парцел и на 

растителни композиции за закрита жизнена среда в 

интериора на училището
Изпълнение на украса на външно стълбище и вход по повод 
различни училищни мероприятия и инициативи;
Изпълнение на тематична декорация при стълбищно 
пространство през годината и за Национално състезание 
„Горски многобой“;
Грижи за интериорна растителност с ученици от 11 и 12 клас 
под ръководството на учителите;
Съвместно мероприятие с комисията по екологично и 
здравно възпитание относно опазване на интериорната 
растителност;
Извършване на дейности по изпълнение на проект 
“Зелено междучасие” на тема “Обичам природата и аз 
участвам”. 
Изградени бяха два екологични къта, оборудвани с паркова 
мебел за кратък отдих на отккрито в двора  на гимназията и 
закупуване на две соларни пейки , които предстои да бъдат
аранжирани в защитени пространства в училище.



ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 МО извършваха регулярно заложените в 
плановете  дейности;

 Всички комисии участват в общоучилищни 
инициативи и отчитат тяхната дейност;

 Системно участие на всички МО в състезания и 
конкурси за издигане имиджа на гимназията;

 Предложение за промяна името на комисията за 
проектиране и изграждане, поддържане на 
прилежащия към училището парцел и на растителни 
композиции за закрита жизнена среда в интериора на 
училището в комисия по естетизация на училището.



ОТЧЕТ НА ЕПЛР – ОБЩА И 

ДОПЪЛНИТЕЛНА
 Ученици със СОП от минали години – 24

 Нови ученици със СОП - 12

 1ученик напуснал 1 учебен срок

 ЦСОП – 8

 1 ученик от ЦСОП напуснал

 Завършили 12 клас – 7 ученици със СОП

 В края на годината 1 ученик със СОП, чийто родител подава заявление за

обучение в ЦСОП. Предстои оценка на екипа в РЦПППО.

 Следващата година продължават образованието си 28 ученици със СОП в ПГГСД

„Николай Хайтов“ и 8 в ЦСОП.

 Насочени от РЦПППО гр. Варна – 5 ученици със СОП за учебната 2021/2022г.

 Обща подкрепа за ученици с проблемно поведение – 21

 За допълнително обучение – 41 от 1 срок ~ 60,70



ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Допълнителна подкрепа:

 Налице са ученици със специални

образователни потребности, при които се

наблюдават и редица медицински

проблеми, тежки диагнози и състояния,

затрудняващи учебния процес;

 Налага се учителите да се грижат повече

за опазване живота и здравето на тези

ученици, отколкото да се занимават с

учебен процес;

 Документацията (карта за оценка,

доклади, протоколи) е огромна и е

препоръчително да се поема от

отделните членове на екипа.

Обща подкрепа

 В гимназията се обучават ученици

с проблемно поведение, на които

е осигурена обща подкрепа;

 За следващата година се обмисля

изготвяне на процедура за

осъществяване на общата

подкрепа с цел подготовка на

типови бланки, които всички

ангажирани лица да ползват.



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС И 
ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБ 

По повод 10 октомври - Световен 

ден за психичното здраве, в ПГГСД 

“Николай Хайтов” се проведе 

кампания 

“Не шофирай, ако си пил!”

Отбелязване на Европейски 

ден за борба с трафик на хора –

18 октомври



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС И 
ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБ 

Отбелязване деня на 

толерантността – 16.11.2021г. 

съвместно с клубове за 

занимания по интереси с рък-ли 

Христина Михалева, Живка 

Дойчева, Радина Стоева 

Световен ден за борба със СПИН –

01.12.2021г. 

Мото: “Пазя себе си, пазя и теб”



В дните преди най-светлите празници, членовете на 

Ученическия съвет, членовете на клуб “Да запазим българските 

традиции и обичаи живи”, както и всички останали ученици се 

включиха в украсяването на гимназията и в създаването на 

коледен кът. 

Резултатът бе на лице – страхотни коледни картички и украса!



Международен ден 

за безопасен 

интернет

Отбелязване на 

Св.Валентин и Баба 

марта съвместно с клуб 

“Да запазим българските 

традиции и обичаи живи”



Отбелязване деня на 

розовата фланелка –

световен ден за 

борбата с тормоза в 

училище

Честване на Националния 

празник на България

Участие на членовете 

на УС в различни 

културни мероприятия 

на гимназията



Ученици от УС на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна

проведоха час по гражданско образование “Работа по

проекти” като се включиха в инициативата „Мениджър за един

ден”. Те посетиха Областния информационен център – гр.

Варна и влязоха в ролите на “Управител”, експерт

“Комуникация и информация”, експерт “Логистика и

информация” и експерт „Информационно обслужване и

услуги”. Запознаха се с европейските програми и проекти и

как с тяхна помощ могат да се включват в различни

активности.



ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ученическият съвет е демократичен орган на
ученическото самоуправление, който дава възможност на
учениците да участват активно в процесите на вземане на
решение, които се отнасят до училищната общност;

През настоящата година работата на УС беше
последователна, упорита и успешна, но включване в
различни дейности имаха само няколко ученици;

УС в пълния си състав не беше достатъчно активен, някои
от членовете на съвета не са достатъчно мотивирани за
иницииране и изпълнение на различни дейности;

Следващата година в състава на УС да се включат
ученици с желание за участие в различни инициативи,
чиято цел е създаване на позитивна образователна среда,
издигане авторитета на гимназията и превръщане на
училището в желана територия за младите хора. Класните
ръководители да съдействат за включване на ученици с
лидерски качества, които да бъдат инициатори, генератори
на идеи и с авторитет сред останалите в класа. Същите да
бъдат възпитавани в емблемите и знаци на училището,а те
от своя страна да предават това на своите съученици и
приятели в гимназията.



ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО КВАЛИФИКАЦИИТЕ

1. ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 Компетентносният подход – характеристики, съдържание, 

приложение в образователната система – инж. Мария Георгиева

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 „ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ. ЕДИН НОВ ПОДХОД НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
И В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА“- 28 учители

 „ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА“ – 24 учители

 ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПАВ И АЛКОХОЛ – без кредит

 АНАЛИЗЪТ КАТО МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ- ПЕТЪР ПЕТРОВ ВИНС ВАРНА – без
кредит

3. ПОВИШАВАНЕ НА ПКС

 Г-жа Христина Михалева – магистър „Публична администрация“

 Г-жа Иринка Христова придоби 1 ПКС;

 Г-жа Елена Милчева придоби 3 ПКС;

 Г-жа Петя Георгиева – придоби 5 ПКС



КОМИСИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИИТЕ 

4. ВЪНШНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТИЯ
 Г-жа Иринка Христова –
1. Участие в конференция "Клъстери и иновации в образованието" за 2021 г. с публикация на 

тема" Модел на обучението в облака по информационни технологии - 9 клас" и публикация в 
сборника на ТУ – Варна

2. Участие в квалификационен курс 23.10. 2021г. – 26.11.2021г. „Прилагане на иновативни методи 
за преподаване във виртуална класна стая“ – ТУ – Варна, 

3. Участие в курс „Кодиране на блоков език за програмиране“ , Бургас, 27-29.04.2022 г.
4. Участие в обучителен курс на тема: «Най-новите информационни технологии в процеса на 

обучение »
5. Участие в обучителен курс на тема: «Умения за успешно прилагане на новите учебни програми 

по информационни технологии в прогимназиален етап»

 Г-жа Петя Георгиева –

1. Тематичен курс "Организация и управление на физическото възпитание в училище»

2. Курс за придобиване на 4 ПКС- 16 академични часа на тема:

„Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система“

 Г-жа Златомира Михайлова –

Обучение за учители по философия  "Европейско гражданско образование" - Институт за 
публична политика



КОМИСИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИИТЕ 
 Г-жа Татяна Добринова и г-н Владислав Стойнев
Обучение по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“- „Прилагане на

инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане
на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им
от предоставяне на индивидуална подкрепа“

 Г-жа Христина Михалева –

Участие в методическа среща, организирана от РЦПППО гр. Варна за подкрепа на екипите от 
детските градини и училищата при изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на 
деца и ученици със специални образователни потребности

 Г-жа Искра Филева-

Участие в семинар: «Развиване на читателска независимост чрез извънкласно четене»

Организиран от Pearson for Bulgaria на 20.06.2022г., придобила 1 квалификационен кредит

 Г-жа Мая Иванова -

успешно завършено обучение на тема: "Сертифициране на учители за Microsoft Innovative 
Educator Expert»



КОМИСИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИИТЕ 

 Г-жа Милена Теолова – участие в 30-та юбилейна конференция на 

дружеството на преподавателите по немски език в България от 08 

до 10.07.2022г.  В КК Албена. 

Тема: „Преподаване от разстояние – преминаващо граници и 

свързващо култури“

 Г-жа Жасмина Жекова –

1. Обучителен курс по “Основи на фрийланса”

2. Обучителен курс по “Копирайтър”



УРОЦИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД НАЦИОНАЛЕН 

ИНСПЕКТОРАТ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 Емилия Кожухарова –урок по математика

1. „Прави и равнини в пространството“ 10 а клас

2. Неравенства – 12 а клас

 Дарина Кирчева - урок по химия и ООС

1. Сапуни и синтетични миещи вещества

 Инж. Даниела Мантарова - смесен урок по РПП Конструиране на мебели 9 б клас, теория и
практика под формата на чертане

1. Конструктивни съединения на детайли и агрегати

 Татяна Добринова – урок по БЕЛ

1. Животът и смъртта в българската литература – 11“а“ клас

 Жасмина Жекова – урок по БЕЛ

1. Редактиране на текст. Видове грешки и начини за отстраняването им – 10“г“ клас

 Илиян Дочков – урок по биология

1. Ендокринна система



ОТКРИТИ УРОЦИ – 1. АЕ с 8 „б“ клас 

г-жа Станислава Анастасова



2. „Изкуство и време – иконографски канон“ 

Радина Станкова с ученици от 8 „а“ клас

Целта на урока е да се запознаят учениците 

с иконографските школи



ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. През учебната 2021/2022г. вътрешната
квалификация в гимназията е недостатъчна;

2. Педагогическите специалисти са мотивирани да
повишават квалификацията си и търсят начини това
да се случва редовно;

3. Планираните и проведени квалификационни
курсове, проведени на институционално ниво
съответстват на идентифицираните потребности на
педагогическите кадри;

4. През следващата година да се утвърди и обогати
системата на СТЕМ уроците, да се мултиплицират и
прилагат.



ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 Приятели на немския бит и култура с ръководител Милена Теолова

 Клуб „Живопис” с ръководител Марина Борисова

 Клуб „Млад химик” с ръководител  Дарина Кирчева

 Клуб „Пътешественик” с ръководител Илиян Дочков

 Клуб „Природата – нашият живот” с ръководител Иринка Христова

 Клуб „Спортни игри” с ръководител Илиян Илиев

 Клуб „В света на фотографията” с ръководител Мая Иванова

 „Реставрацията – хоби или професия” с ръководител Даниела Мантарова

 Клуб „Зелен свят” с ръководител Деница Русева

 Клуб „Цветни аранжировки” с ръководител Деница Русева

 Клуб по нардни танци с ръководител Свилен Христов

 Клуб „Да запазим българските традиции и обичаи живи с ръководител 
Живка Дойчева

 Клуб „Интермедия” с ръководител Радина Стоева





РЕЗУЛТАТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

-Сформирани са 13 групи за занимания по интереси, 146 ученици в

следните области: Изкуства и култура, Природни науки, Спорт, Гражданско

образование, Дигитална креативност, Технологии, Изкуства и култура.

-1 група от външен специалист Клуб по народни танци

-Във връзка с ОРЕС на всеки клуб беше създадена ФБ група за работа. Там

ръководителите на групи публикуваха информация, заложена в

програмата.

-Подготовка на учениците в някои групи за състезания и ДЗИ;

-За следващата година оптимизиране броя на клубовете за занимания по

интереси, дейностите да се провеждат редовно, както са заложени в плана;

-Стимулиране на учители и ученици към сформиране и включване в

клубове по интереси за развитие на четивната грамотност, подготовка на

табла, участия в състезания и конкурси, повишаване интереса към

професията и др.



ПРЕЗ 2021/2022Г. НЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ДЕЙНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

И ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА, ГИМНАЗИЯТА РАБОТИ САМО ПО ДЕЙНОСТ 2 –

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ. 

ПГГСД “НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” БЕШЕ ДОМАКИН ПО ПРОЕКТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА

УЧИТЕЛИ НА ТЕМА: 

„ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА РАННО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ

В РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ЗА

ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ИМ ОТ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ПОДКРЕПА“ – 32 ДУШИ



ПРОЕКТ 

”ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ”

КООРДИНАТОР В УЧИЛИЩЕ: ИНЖ. НАДЕЖДА ИЛИЕВА

ДЕЙНОСТ 2: ИЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Учебно помагало по

„Проектиране на 

мебели и интериор“

инж. Марина Борисова

инж. Петя Йорданова

 Коректор Татяна Добринова



ПРОЕКТ 

”ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ”

Учебно помагало по 

„Технологии и машини в 

мебелното 

производство“

 инж. Даниела Мантарова

 инж. Веселина Добрева

 Коректор Татяна Добринова



ПРОЕКТ 

”ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ”

Учебно помагало по 

”Декоративна дендрология”

Ланд. Арх. Деница Русева

Инж. Елена Милчева

 Коректор Татяна Добринова



ПРОЕКТ

«ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ»
ИЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ФИЛМИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО ПРОФЕСИЯ

«ТЕХНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО» ПО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И

УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО



«ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ»-

ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖОВЕ И ПРАКТИКИ



ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“

КООРДИНАТОР В ГИМНАЗИЯТА: Г-ЖА МИЛЕНА ТЕОЛОВА

 Дейност 1-

1. Закупуване на технически средства за ученици – 35бр.

2. Закупуване на технически средства за педагогически

специалисти – 13 бр.

 Дейност 2 -

1. ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ за придобиване на умения за 

обучение от разстояние  в електронна среда – 22 ГРУПИ, 109 

УЧЕНИЦИ, РЪКОВОДИТЕЛ 

Г-ЖА ИРИНКА ХРИСТОВА 

o Дейност 3 -

1. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ за

усъвършенстване на уменията за

преподаване/провеждане на занимания от разстояние в

електронна среда – 1 ГРУПА, 5 учители, ръководител

проф. Д-р Снежана Сълова от ИУ Варна.

През месец юни беше извършена проверка по проекта в

училище. Няма предписания. Необходимата документация

е изрядна и е качена в системата на проекта.



ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ

ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА“

КООРДИНАТОР В УЧИЛИЩЕ: Г-ЖА ЖИВКА ДОЙЧЕВА

 Първи етап- включени са всички ученици от

11 и 12 клас, с цел подготовка за ДЗИ и ДКИ

15 групи: 7 за подготовка по БЕЛ; 7 по специални предмети;

1 гр. психологическа подкрепа.

В началото на м. юни приключиха първи етап

64 ученици

 Втори етап - попълване на групите с

ученици от 10 клас

За следващата група предстои да стартират

65 ученици отново в 15 групи.



ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 

КООРДИНАТОР В УЧИЛИЩЕ: Г-ЖА ИВЕЛИНА

ДИМИТРОВА

УЧАСТВАТ 16 УЧЕНИЦИ ОТ 11”В” КЛАС

Практическото обучение в реална работна среда за 

придобиване на практически умения се провежда в периода: 

01.03.2022г. – 30.06.2022г.



ИЗВОДИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Работата по проект може да бъде разгледана двупосочно: в дейността на преподавателя
(преподаването) и в дейността на обучавания (ученето);
 Умението да се работи по проекти, както и тяхното многообразие в гимназията е показател за
висока квалификация на учителите, за желанието им да използват ефективни методики за
обучение и развитие на обучаваните;
 Сформирани са групи и клубове за допълнително обучение на учениците по различни
предмети, в това число и за повишаване на дигиталните им компетентности;
 В по-голямата си част учениците са посещавали редовно тези занимания и успяха да
постигнат задоволителен резултат в края на годината;
 В резултат на посещаемостта на учениците в клубовете са развити умения за четене с
разбиране, за определяне на основни характеристики на художествен текст, за редактиране на
грешки;
 Развито е мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси, преодоляни са
някои обучителни трудности, попълнен е частично образователен дефицит, повишен е някъде
успеха по БЕЛ, повишени са знания по специални предмети, усвоени са правила за оформяне
на чертежи и др.
 Работата по проекти през следващата учебна година е препоръчително да продължи. Добре е
да се наблегне на повече дейности в следните направления: Технологии, Дигитална
креативност, езикова култура. Учениците масово не успяват да се справят или се затрудняват с
работата на компютър, следователно е препоръчително да им се възлага повече работа по
проекти.
Зрелостниците срещнаха сериозни затруднения с изготвянето на своите дипломни проекти.!!!



УЧАСТИЯ В СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

Участие на Преслав Радев от 10 в клас, 

ГЛС в международен конкурс 

«Заедно в 21 век»

Рък-л: инж. Елена Милчева

Национален конкурс 

"Космосът-

настояще и бъдеще на 

човечеството" 

на фондация «Еврика»

ръководител М. Шишкова



НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС"ВОДАТА-ИЗВОР НА ЖИВОТ"-

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА НА ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА ОТ 8Д КЛАС

КОНКУРС „ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА» УЧАСТНИЦИ 

МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА 8Д, ЕМИЛИЯ ЕНЕВА 9Б



КОНКУРС “НАРОДНАТА ПАМЕТ РАЗКАЗВА”
УЧАСТИЕ НА ПГГСД “НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 

В ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 110 ОТ 

БАЛКАНСКАТА ЕПОПЕЯ 1912 – 1913 г.

В конкурса взеха участие ученици от

варненски средни училища.

Жури под председателството на

флотилен адмирал Коста Андреев

разгледа и оцени постъпилите реферати.

На първо място бе излъчен ученик на

ПГГСД "Николай Хайтов" Стилиян Станев от

10 „б” клас.

Ръководител: Галя Белдева



НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И 

ДЪРВОРЕЗБА – ПЛОВДИВ – 1 МЯСТО

РЪКОВОДИТЕЛ: Г-Н НЕДКО НИКОЛОВ



НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО

ФЛОРА БУРГАС
РЪКОВОДИТЕЛ: ЛАНД. АРХ. ДЕНИЦА РУСЕВА



НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ГОРСКИ МНОГОБОЙ“

ДОМАКИН: ПГГСД „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“



ПОСЕЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГГСД „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ ГР. ВАРНА

 Предварителна подготовка и изпращане на голям обем информация 

за целите на проверката – справки, заповеди, планове, програми, 

доклади, отчети и др.;

 Посещения в учебни часове;

 Среща с членове на УС;

 Среща с педагогически специалисти;

 Среща с ръководството на гимназията.



ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 

В ПГГСД „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ ГР. ВАРНА

ОБЩОУЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ И 

МЕРОПРИЯТИЯ



ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 24 МАЙ ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА

БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ



ОБЩОУЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ И МЕРОПРИЯТИЯ

ПГГСД “Николай Хайтов” удостоена с приз 

“За принос в областта на образованието” 

Клуб “Отворено общество” Варна



Посещение на ученици и 

учители на прожекция на 

документален филм 

“Разкрито: Случаят 

Германците”

Ден на отворени врати



ЕНЬОВДЕН В УЧИЛИЩЕ




