Уважаеми дами и господа, ученици и колеги, родители и гости,
Уважаеми членове на общността на Природоматематическата гимназия
„Проф. Емануил Иванов”,

След малко в качеството ми на директор ще открия учебната 2019/2020
година в най-престижното учебно заведение на територията на област
Кюстендил.
ПМГ – град Кюстендил, е най-престижното учебно заведение в
областта, защото:
 Ние сме безспорен първенец на всички олимпиади, състезания и
конкурси в областта. Списъкът на нашите първенци, които
честваме в навечерието на 24 май на традиционния ни Ден на
ПМГ, е много впечатляващ и всяка година наброява между 120 и
150 ученика. Многоброен е и списъкът на отличените с общински
награди и стипендии ученици. Поздравления за всички тях!
 Вече има статистики и за резултатите на нашите ученици от
Националните външни оценявания в 7 клас по БЕЛ и по
математика – не само сме първи в областта, но нашите резултати
са впечатляващо по-добри от следващите – повече от 30 точки
разлика (при 100 точки максимален резултат). Поздравления за
учениците, техните родители и преподавателите им – Юлиана
Сотирова по БЕЛ и Галина Горчева и Евгения Симеонова по
математика.
 Отлични са резултатите на Националното външно оценяване по
дигитални компетентности в 10 клас. Учениците получиха за това
и своите сертификати.
 Първенци в областта сме и в статистиките за резултатите от
Държавните зрелостни изпити по всички предмети – специално
споменавам изпита, на който се явяват всички ученици в страната
и не е профилиращ за нашето училище, но това не пречи да сме с

най-висок среден успех, а именно БЕЛ с учител Мариана Радева.
Тази година в цялата област има само 3 пълни шестици от всички
държавни зрелостни изпити по всички предмети – те са на наши
трима зрелостници по математика. Освен това нашите ученици
проведоха няколко впечатляващи благотворителни акции за
събиране на средства за болни хора и показаха таланти и спортен
дух на не един концерт, изложби и спортни състезания....

Но днес погледът ни е насочен основно към предстоящата учебна
година.
С Решение на МС от 5 август 2019 година ПМГ – град Кюстендил е
включена в списъка на иновативните училища в България. През
изминалата учебна година ние заедно с Ученическия съвет,
Обществения съвет, Училищното настоятелство и родителската
общност проведохме много разговори и направихме много анализи на
слабостите във функционирането на училището и определихме
посоките на промяната, която се оказа, че всички желаем.
И така, КАКВО НОВО ни предстои?

 Нова организация на изучаване на учебните предмети. По много
дисциплини едно занимание вече ще се състои от 2 учебни часа,
организирани като блок-часове с продължителност 95 минути ( 2
учебни часа по 45 минути и 5 минутна почивка). По-дългата
продължителност на заниманията дава възможност на учениците
да бъдат поставени в активна позиция, за което често
стандартният час не стига. Тъкмо да затвърдим или да развием
някое умение и часът свършва.
 За да имаме добра атмосфера на работа в класната стая трябва
да сме развили много ключови добродетели и култура на работа
в екип – и в учителите,и в учениците, и в родителите... Затова

изключително важна е организацията на взаимодействието
между всички членове на общността – учители, ученици,
родители и администрация, и техните представителни органи –
Педагогически съвет, Ученически съвет, Обществен съвет,
Родителски съвети.
От наша страна правим две основни промени:
 Представям ви новия ни заместник-директор по
приобщаващо образование – Михаела
Владимирова. Информирам ви, че по изброените
проблеми ще функционира Координационен съвет по
приобщаващо образование с главен координатор
училищния психолог Лилия Механджийска.
 Другата промяна е свързана с промяна във функциите
на класните ръководители с цел намаляване на
административната тежест върху тях – класните
ръководители вече няма да се занимават с
документалната част на изясняване на
причините за отсъствията от час. Работата с
документите по определяне на причините за
направените отсъствия се възлага на заместникдиректора по ПО. По-подробна информация за
технологията на процеса учениците и родителите ще
получат от класните ръководители и г-жа
Владимирова.
 Електронен дневник
 Правила за опазване и поддържане чиста на материалната база
– класни стаи, физкултурни салони, общи пространства – имаме
нов проект „Да пазим чисто нашето училище като част от
усилията ни да опазим чиста планетата Земя”; имаме и Правила
за възстановяване на щети.
 Предстои да работим по програмата за извънкласните дейности
, целяща да създаде мост между академичния свят на ПМГ и
живота извън училище. Ще търсим съдействието на

работодателите за форми за придобиване на някои
професионални и житейски умения у нашите възпитаници като
път за по-добра социализация и вписване в реалния живот.
 Търсим проекти в полза на обществото и наставници на нашите
ученици – надяваме се на повече активност в тази посока и от
страна на родителите.
Много са идеите, които събрахме за развитие на училището в посока то да
става все по-адекватно на развитието на региона, страната и света.
КАК ЩЕ ГО ПОСТИГНЕМ?
 Ние вярваме, че ученето е процес на сътрудничество, който
включва ученици, учители, администрация и обществени
институции.
 А основните ценности, без които няма да имаме успех, са:
 знания, умения и креативност
 отговорност – всеки член на общността да е
отговорен за действията си;
 почтеност – всеки член в действията си е воден от
честност и доверие;
 уважение – всеки член на общността се отнася към
всички останали с уважение и внимание.
Надяваме се всички ние да сме не само носители на тези
ценности, но и да станем техни посланици както в училище, така и
извън него.
 И последното: Всеки член на общността трябва да спазва правилата,
описани в Правилника за дейността на училището. Тези правила са
създадени, за да има ред и дисциплина, които са необходимото
условие за качествен образователен процес. Очертахме границите на
свободата, на която толкова много държим, и нарушаването на тези
граници ще има последици и това е отговорността, за която стана
дума и на която държим да научим нашите възпитаници. Като учител

съм държала винаги на това, възнамерявам да го направя и като
директор.
ЗАВЪРШВАМ С ПОЖЕЛАНИЯТА:
Уважаеми ученици, бъдете здрави и упорити при постигане на
поставените от вас самите цели:
 открийте таланта си и го развивайте;
 бъдете дисциплинирани и организирани – без това няма да
успеете;
 бъдете креативни – всеки се ражда различен и понякога
общоприетото не е подходящо за вас, не очаквайте постоянно
някой друг да ви казва как да постигнете целта;
 бъдете смели и не се страхувайте да сгрешите – няма безгрешни
хора, а и човек се учи от грешките си. Но се научете да ги
приемате и имайте енергията да ги преодолявате...
Уважаеми колеги и родители, на вас пожелавам много сила и енергия
да създаваме много позитивизъм около себе си, да пазим и развиваме
богатството на това училище – нашите ученици.... Да съумеем да ги
направим радостни и щастливи млади хора!
Нека заедно да подкрепяме осъществяването на мечтите на нашите
деца. Да си напомним, че конфликтът между поколенията идва и от
това, че младите хора получават множество съвети, а искат да видят
пример. Колкото и часове по безопасност на движението по пътищата
да се въведат, детето трудно ще спре на червен светофар и ще пресича
само на пешеходна пътека, ако родителите му минават на червено и
понякога пресичат оживени пътища където им падне.
Необходимо е младите хора да виждат ясно нашия пример и
отношение към знанието, към природата, към чистотата на нашия град
и училище, към хората, нашето чувство за отговорност и справедливост.

И така да обобщим приоритетите чрез ключовите думи:







блок-часове;
нов начин за представяне на документите за отсъствията;
електронен дневник;
нов вид извънкласни дейности;
общественополезни проекти ;
чистота, ред и дисциплина – постигнати чрез отговорност,
почтеност и уважение.

Здраве и успех на всички!
Добре дошли в нашето училище на ПЕТОКЛАСНИЦИТЕ и на
ОСМОКЛАСНИЦИТЕ! Благодаря, че избрахте ПМГ! Надяваме се да
дадете своя принос за развитието на общността!
На зрелостниците ЧЕСТИТ последен ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

Откривам учебната 2019/2020 година в
Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов”!

