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УТВЪРЖДАВАМ :
инж. РОЗА ЖЕЛЕВА
ДИРЕКТОР – ПГМЕЕ

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
Приет на педагогически съвет с протокол № 13 / 13.09.2018 г.
СЕПТЕМВРИ
17 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;
учителите по БЕЛ
22 септември – Ден на независимостта. Беседа в часа на класа и изготвяне на
табло за 22 септември
отг. МО по история и кл. р-ли
22 септември – Световен ден без автомобил. Прояви, организирани от МО по ДВГ
отг. учителите по ДВГ
26 септември - Европейски ден на езиците
отг. учителите по чужди езици
190 години от рождението на Лев Толстой (1828-1910) - изготвяне на табло от
учениците, изучаващи руски език
отг.Р.Русчева и ІХ ж клас
Във връзка с 3.09 – Ден за солидарност в борбата с тероризма – в часа на класа
през септември да се проведе беседа и по възможност да се покани представител
на МВР
отг.класните ръководители и педагогическия съветник

ОКТОМВРИ
4 октомври – Ден на информационните технологии
отг. МО по ИТ
5 октомври – Световен ден на учителя. Кратък разговор на всеки колега в неговия
час за професията учител
отг. ръководството на ПГМЕЕ, всички учители
16 октомври – Международен ден на прехраната. Беседа в часа на класа: „2016 –
2025 – десетилетие на ООН за проблемите с храната. Какво изхвърляме? Как да
намалим хранителните отпадъци?”
отг. класните ръководители на ІХ и Х клас, Росица Павлова
19 октомври – Ден за написване на писмо към бъдещето
отг. учителите по БЕЛ и история, Р.Павлова
21 октомври – 185 години от рождението на Алфред Нобел (1833-1896). Беседа за
живота и делото на шведския инженер/Табло/Презентация
отг. учителите по обществени науки
31 октомври - Ден на Черно море.Състезание за най-добра фотография „Моето
Черно море”.Изложба
отг. учителите по география и биология; кл. р-ли
24 октомври – Международен ден на училищните библиотеки. В седмицата от 19
до 23.10 – посещение на VІІІ-те класове в училищната библиотека.
отг. класните ръководители на VІІІ-те класове; Станка Стоянова
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 8 клас; кл. р-ли
7 ноември – 105 години от рождението на Албер Камю – френски писател
екзистенциалист, философ, носител на Нобелова награда (1913-1960)
отг. учителите по обществени науки/философия
10 ноември – Международен ден на младежта. Дискусия за младежките
проблеми. Подготвяне на анкета сред учениците от ПГМЕЕ
отг. ученическият съвет и пед.съветник

13 ноември – Световен ден на добротата. Беседа в часа на класа и в часовете по БЕЛ
и обществени науки за добрата постъпка, за добротата като качество
отг. учители по БЕЛ и обществ.науки;класни ръководители
21 ноември - Ден на християнското семейство. Беседа в часа на класа за
семейството и семейните ценности
отг.класните ръководители;пед.съветник
26 ноември – Световен ден на информацията
отг. учителите по информационни технологии
ДЕКЕМВРИ
1 декември - Световен ден за борба със СПИН
отг. учителите по биология и кл. р-ли
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, всички учители
НЕФИКСИРАНИ КАТО ДАТА ПРОЯВИ:
Участия в национални състезания и олимпиади съгласно плановете на МО
по отделните предмети и плана на МОН;
отг. председателите на МО
-

Състезание по професията – април 2019
отг. инж.Ив.Иванова и инж.М.Даскалова

Беседа, свързана с вирусните и бактериалните инфекции, профилактиката
и резистентността към антибиотици
отг. медицинската сестра
-

Организирани посещения на театрални постановки и изложби
отг. ръководството на училището; всички учители

620 години от рождението на Йохан Гутенберг – създател на печатарската
преса
отг. учителите по БЕЛ и история

255 години от създаването на Ермитажа – един от най-големите музеи в
света
отг. Д.Николов, Р.Русчева
ЯНУАРИ
20 години от въвеждането на еврото. Беседа в часовете по предприемачество за
европейската валута
отг. инж. Т.Ботева
100 години от рождението на Джеръм Дейвид Селинджър, автор на „Спасителят в
ръжта”
отг. учителите по АЕ
6 януари – 171 години от рождението на гениалния български поет и
революционер Христо Ботев. Прояви, посветени на поета
отг. учителите по БЕЛ и история
19 януари – 210 години от рождението на американския писател Едгар Алън По.
отг. учителите по АЕ, БЕЛ
25 януари - 260 години от рождението на английския поет Робърт Бърнс
отг. учителите по АЕ
31.01 – Международен ден на бижутера. Състезание за изработване на бижу
отг.Росица Павлова
ФЕВРУАРИ
8 февруари – 175 години от рождението на Дмитрий Менделеев – руски учен,
създател на периодичната таблица. Табло/презентация
отг.Ст.Стаматов
12 февруари – 210 години от рождението на Чарз Дарвин. Изготвяне на
табло/презентация
отг. Д.Русева
12 февруари – 165 години от рождението на Стефан Стамболов – виден български
революционер и политик. Изготвяне на табло/презентация
отг. учителите по история
14 февруари – Трифон Зарезан или Св.Валентин? Изготвяне на кутия за
картички/изложба от рисунки, посветени на празника
отг. Д. Николов и кл. р-ли

15 февруари – 455 години от рождението на Галилео Галилей. Изготвяне на табло
/презентация
отг. Хр. Христова
19 февруари – 146 години от обесването на Васил Левски. Посещение на
паметника на Апостола и полагане на цветя
отг. кл. р-ли на осмите класове
25 февруари – Международен ден на майчиния език.
отг. учителите по БЕЛ в 8 клас
Последната сряда на месеца – Ден на розовата фланелка
отг. пед.съветник, ученическият съвет
МАРТ
1 март - Баба Марта. История на празника. Изработване на мартеници и
организиране на базар и изложба
отг . кл. р-ли; Д. Николов
3 март - 141 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
9 март - 85 години от рождението на Юрий Гагарин – първият човек, полетял в
Космоса. Презентация/табло за живота и полета му.
отг.Р. Русчева, Х д клас
20 - 21март – Международен ден на щастието. Международен ден на поезията.
Създаване на стихотворение или есе на тема „Щастието”
отг. учителите по БЕЛ и чужди езици, Р. Павлова, Ст. Стаматов
22 март – Световен ден на водата. Изготвяне на табло/презентация/колаж;
написване на стихотворение/есе, посветено на пролетта и на Международния ден
на водата
отг. МО по БЕЛ; Д. Николов; учителите по биология, география, химия
27 март – Световен ден на театъра. Посещение на театрална постановка от
цялото училище или среща разговор с бургаски актьор
отг. ръководството на ПГМЕЕ, учителите по БЕЛ
30 март – 175 годи от рождението на френския поет символист Пол Верлен.
Рецитал от негови стихове в часовете по БЕЛ в ІХ и Х клас.
отг.учителите по БЕЛ

Световна седмица на парите
отг.инж.Т.Ботева
АПРИЛ
1 април – Международен ден на птиците. Състезание „Познаваме ли птиците?”.
Посещение на Атанасовското езеро
отг. учителите по биология и география
7 април - Световен ден на здравето. Беседа на медицинската сестра
отг.класните ръководители; мед.сестра
12 април – Международен ден на космоса. Табло/ Посещение на музея на
космонавтиката в Камчия
отг. ученици от ІХ и Х клас, изучаващи руски език; Хр. Хрисова
15 - 22 април – Ден на екологичните знания/Ден на Земята. Прояви, свързани със
събитията
отг. учителите по биология и география и класните ръководители
19 АПРИЛ – ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО
отг. ръководството на училището, класните ръководители и учителите
18 април – Международен ден на паметниците и историческите места. Еднодневни
екскурзии или посещения на исторически места или паметници
отг. класните ръководители
23 април – Международен ден на книгата и защитата на авторските права.
Изложба – илюстрации на книги
отг. Д. Николов
27 април – Международен ден на ветеринаря. Посещение на питомник или среща
с ветеринарен лекар
отг. Д. Русева
28 април – Великден. Прояви, свързани с християнския празник
отг. класните ръководители
МАЙ
7 май- Ден на радиото. Посещение от група ученици на бургаско радио.
отг. ученическия съвет;пед.съветник, МО по БЕЛ

9 май - Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление в ПГМЕЕ
отг. ръководството на училището, пед. съветник; всички учители;
Седмица, посветена на 24 май и тържествено изпращане на абитуриентите на
ПГМЕЕ
отг. ръководството на училището, класните ръководители на VІІІ и ХІІ кл.
20 май - 220 години от рождението на
Презентация/табло/открит урок за френския писател

Оноре

дьо

Балзак.

отг. учителитие по БЕл в ІХ и Х клас
21 май – Световен ден на културното разнообразие за диалог и развитие. Прояви,
свързани с датата
отг. учителите по чужди езици
24 май - Включване на ученици от ПГМЕЕ в градските прояви по случай Деня на
славянската писменост и култура
отг. ръководството на училището,класните ръководители на VІІІ-те класове и
учителите по ФВС
31 май - Международен ден без тютюнопушене. Табло във фоайето на училището,
на което всеки желаещ да напише „Аз не пуша,защото...........; беседа, подготвена от
мед.сестра или филм
отг. кл. ръководители; мед.сестра
ЮНИ
2 юни – 143 години от гибелта на Христо Ботев. Поднасяне на венец пред
паметника на поета в Морската градина
отг. кл.р-ли на VІІІ класове и учителите по БЕЛ
4 юни – Международен ден на децата – жертва на агресия. Беседа в часа на класа
отг. класните ръководители; пед.съветник
6 юни – 220 години от рождението на А.С.Пушкин. Табло за живота и творчеството
на поета; поднасяне на цветя пред паметника му в Морската градина
отг.Р.Русчева, Х д
12 юни – 115 години от рождението на Атанас Далчев – български поет
отг. учителите по БЕЛ
26 юни – Международен ден за борба с наркоманията
отг. пед. съветник и и мед.сестра

