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УТВЪРЖДАВАМ: 

Инж. РОЗА ЖЕЛЕВА 

Дирeктор ПГМЕЕ 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 

 

 

СЕПТЕМВРИ 

15 септември - Тържествено откриване на новата учебна година и посрещане на новите 

ученици в гимназията 

отг. ръководството на училището; класните ръководители на VІІІ и ХІІ класове 

22 септември - 109 години от обявяване на независимостта. Беседа в часа на класа и 

изготвяне на табло за 22 септември 

отг. МО по история и кл. р-ли 

26 септември - Европейски ден на езиците 

отг. учителите по чужди езици 

Посещение на  Пловдивския панаир- сборна група ученици   

отг. учителите по специалните предмети 

120 години от рождението на Асен Йорданов – български летец и изобретател. Табло 

/беседа 

отг. МО по физика 
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Бургас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЕЛЕКТРОНИКА 
бул. "Стефан Стамболов" 67 п.к 639 

тел. 54 49 52;  813 079: 0879 003911: 0879 003910: 0879 003913 

Fax: 813 079: 800 150 

E-mail: pgmee.burgas6@gmail.com 
www.pgmee.com 
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ОКТОМВРИ 

Учебни екскурзии - 2 или 3-дневни екскурзии с учениците от 9,10 и 11 клас   (сборна 

група до обсерваторията в Рожен по повод Световния ден на астрономията – 24 

септември) 

 Еднодневна екскурзия с 8-те класове  

отг. кл.р-ли, ръководството на училището 

Мероприятия, свързани с Международния ден на музиката и  поезията- 1 октомври, и 

19 октомври – Международния ден на четенето   

отг. МО по БЕЛ; класните ръководители 

10 октомври - 155 години от рождението на Фритьоф Нансен – норвежки 

изследовател, хуманист, философ, Нобелов лауреат 

отг. учителите по география 

14 октомври - Международен ден на стандартизацията, честван от 1946 година. 

Значение на стандартите и тяхното приложение 

отг. инж.Татяна Ботева; кл.ръководители на Х,ХІ и ХІІ клас 

16 октомври – Международен ден на прехраната. Беседа в часа на класа 

отг. класните ръководители на VІІІ и ІХ клас 

27 октомври – 550 години от рождението на Еразъм Ротердамски – ренесансов 

философ и мислител 

отг.  учителят по философия и кл. ръководители на ХІ и ХІІ клас 

31 октомври - Ден на Черно море 

отг. учителите по география и биология; кл. р-ли 

 

 

НОЕМВРИ 

1 ноември - Ден на народните будители. Прояви, посветени на  празника - изготвяне на 

табла, посещение на паметници на будителите в Морската градина и др. 

отг. учителите по БЕЛ  и история в 9 клас; кл. р-ли 
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6 ноември – 165 години от рождението на Чарлз Хенри Дау, американски финансист, 

съосновател на борсовия индекс Дау - Джонс 

отг. инж.Татяна Ботева 

10 ноември – Международен ден на младежта. Беседа за младежките проблеми в часа 

на класа 

отг. класните ръководители 

360 години от рождението на Едмънд Халей, откривателят на Хелеевата 

комета.Табло/беседа 

отг. учителите по физика 

21 ноември - Ден на християнското семейство и Международен ден на поздравите. 

Мероприятия, свързани с датата 

отг.класните ръководители 

25 ноември - Световен ден срещу насилието върху жени 

отг. кл.р-ли; учителите по етика и право и биология 

 

 

ДЕКЕМВРИ 

1 декември - Световен ден за борба със СПИН  

отг. учителите по биология и кл. р-ли 

3-5 декември Международен ден на хората с увреждания и Международен ден на 

доброволеца. Среща с човек в неравностойно положение 

отг. класните ръководители на 8-те класове 

6 декември - Ден на Бургас. Никулденски празници в ПГМЕЕ. Посещение на 

Историческия музей, кулинарна изложба и беседа в ЧКР 

отг. кл.р-ли на 8-те класове, МО по БЕЛ и история 

17-21 декември - Прояви, свързани с коледните и новогодишните празници 

отг. кл. р-ли, учителите по БЕЛ и история 
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НЕФИКСИРАНИ ПРОЯВИ: 

- Участия в национални състезания и олимпиади съгласно плановете на МО 

по отделните предмети и плана на МОН; 

отг. председателите на МО 

- 2 беседи, свързани с откриването на бацила на туберкулозата и борбата с 

това заболяване; откриването на инсулина 

отг. медицинската сестра 

 

- На 22 октомври 1797 година е извършен първият скок на човек с парашут. 

Организиране на проява – посещение на клуб по парашутизъм. 

     отг. учителите по ФВС 

     - прояви, свързани с откриването на гробницата на Тутанхамон /1922/ и 

ръкописите от Мъртво море /1947/. Беседа с български археолог или историк за 

най-новите открития по българските земи 

отг. учителите по история 

- 1972 – създаден е първият микропроцесор (45години) 

- 1992 - създаден е мобилният телефон (25 години) 

отг. учителите по информационни технологии и електроника 

 

- МО по БЕЛ: 150 години от бр.1 на в.”Дунавска зора”. 

Мероприятия, свързани с историята  на българския периодичен печат;  

                отг. учителите по БЕЛ в 10,11,12 клас 

- Състезание „Знам и мога“ – по график 

отг. учителите по електроника 

 

- Състезание по шлосерство 

                  отг. инж. И. Иванова и инж. М. Даскалова 

 

- Състезание с ученици от 11 клас – специалност „Електрообзавеждане” 

отг.Албена Колева и Румяна Момчилова; ръководството на гимназията 

 

ЯНУАРИ 

3 - 4 януари – 125 години от рождението на Джон Роналд Руел Толкин – създател на 

жанра фентъзи 
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отг. учителите по английски език 

 

145 години от рождението на Гоце Делчев и Яне Сандански (21.01 и 18 май).  Беседа за 

делото им и за съдбата на Македония. 

отг. учителите по история 

27 януари – Международен ден в памет на Холокоста 

отг. учителите по история 

 

ФЕВРУАРИ 

1 февруари – 135 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора. Табло или 

изложба, посветена на големия български художник 

 

отг. Зл. Тренчева 

 

14 февруари - Трифон Зарезан или Св.Валентин? Изготвяне на табло и  кутия за 

картички 

отг. Зл.Тренчева и кл. р-ли 

18 февруари – 110 години от рождението на Емилиян Станев 

 отг. Петя Канева и кл.ръководители на 8-те класове 

19 февруари – 144  години от обесването на Васил Левски. Посещение на паметника на 

Апостола и полагане на цветя 

отг. кл. р-ли на осмите класове 

 

МАРТ 

1 март - Баба Марта. История на празника. Съхраняване на една от най-българските 

традиции в условията на членство на България в ЕС. Изработване на мартеници и 

организиране на базар и изложба  

отг . кл. р-ли; Зл.Тренчева 

3 март - 139 години от Освобождението на България; изготвяне на табло и беседа в ЧК. 

Поднасяне на венец 

отг. учителите по история и кл.р-ли на 8 клас  
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15 март - Международен ден на потребителите. Кои са моите основни права като 

потребител? Беседа  с представител на Комисията за защита на потребителите 

отг. инж. Т. Ботева и кл. р-ли 

22 март – Международен ден на водата.  Изготвяне на табло/презентация/колаж;  

написване на стихотворение/есе, посветено на пролетта и на Международния ден на 

водата; посещение на бургаските езера 

отг. МО по БЕЛ; Зл.Тренчева; учителите по биология и география 

27 март – Международен ден на театъра. Посещение на театрална постановка 

отг. класните ръководители; учителите по БЕЛ 

28 март - 130 години от рождението на Димчо Дебелянов 

отг. учителите по БЕЛ в ХІ клас 

Състезание „Млад техник – математик” 

отг. учителите по математика 

 

АПРИЛ 

1 април – Международен ден на птиците. Състезания „Познаваме ли птиците?” 

отг. учителите по биология и география 

6 април – 160 години от рождението на Александър Батенберг – първи български княз 

след Освобождението 

отг. учителите по история 

12 април – Международен ден на космоса. Изготвяне на табло за постиженията в 

овладяването на космоса 

отг. ученици от ІХ и Х клас, изучаващи руски език;  

учителите по физика 

 

16 април – Ден на българската конституция. Игра-викторина с въпроси за 

Конституцията  

отг. учителите по история; класните ръководители  

25 април – 55 години от рождението на бургаската поетеса Петя Дубарова. Посещение 

на дома-музей и беседа 

отг. кл. ръководители и учителите по БЕЛ 



 

 
 

P
ag

e7
 

22 април – Ден на Земята. Прояви, свързани със събитието 

отг. учителите по биология и география и класните ръководители на ІХ-те 

класове 

28 АПРИЛ – ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО 

отг. ръководството на училището, класните ръководители и учителите 

 

МАЙ 

9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление в ПГМЕЕ 

отг. пед. съветник; кл. ръководители 

11 май – Ден на библиотекаря. Ден на отворените врати в училищната библиотека 

отг. класните ръководители и Станка Стоянова 

15 май - 125 години от създаването на химна „Върви, народе възродени” на Стоян 

Михайловски. Беседа за празника на славянската писменост и за химна в ЧК 

отг. кл. р-ли 

18 май- посещение на музей в рамките на "Нощта на музеите" 

отг. кл.р-ли и учителите по история, география и биология 

Седмица, посветена на 24 май - тържествено изпращане на абитуриентите на ПГМЕЕ 

отг. ръководството на училището, 

класните ръководители на VІІІ и ХІІ клас 

 

24 май - Включване на ученици от ПГМЕЕ в градските прояви по случай Деня на 

славянската писменост и култура 

31 май - Международен ден без тютюнопушене 

беседа, подготвена от мед.сестра или филм 

 

ЮНИ 

2 юни – 141 години от гибелта на Христо Ботев. Състезание – рецитал на Ботеви 

стихотворения 

отг. кл.р-ли на VІІІ клас и учителите по БЕЛ 
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20 години от издаването на първата книга за Хари Потър 

отг. учителите по английски език 

26 юни – Международен ден за борба с наркоманията 

отг. пед. съветник и и мед.сестра 

 

 

 


