
 

 

                                                                                                              УТВРЪРДИЛ 

                                                                                                              ДАНИЕЛА ШОШОВА 

                                                                                                              ДИРЕКТОР 
                                                            съгл. заповед № 807/ 10.09.21г. 

                                                                                                                                    / приложение на ГП/ 

 

ПЛАН 

за дейността на Комисията по интериор, 

реклама и прием 

 

 Комисия по интериор,реклама и прием в състав, определена 

със заповед 743/02.09.21г. на директора на училището: 

 

Председател:  Пламен Петков- старши учител ПП 

Членове: 

 1.Цветелина Попова – ЗДУД 

 2. Радка Кънчева – ЗДУТД 

 3. Биляна Стоименова – учител, теоретично обучение 

 4. Габриела Алексиева – ст. Учител, Английски език 

 5. Галина Йотова – учител, Италиански език 



 6. Борянка Николова – ст. Учител по ФВС 

 7. Мила Дамянова - ст. Учител по ФВС 

 8. Валентин Петров, -  учител, Английски език 

 9. Даниела Макшутова – ръководител „НИКТ“ 

 10. Людмила Иванова – библиотекар 

 

 

№ Дейност Срок Място Отговорник 

1. Изложба на випуск 2021, 

производствена практика и 

най-доброто от 2020-21 

Септември-

Октомври 

Галерия 

Фоайе 2ет. 

Учители по 

специални 

предмети 

2. Срочни изложби по 

специалните предмети 

Януари - 

Февруари 

Галерия 

Фоайе 2ет. 

Учители по 

специални 

предмети 

3. Подготовка за отворени 

врати 

Март Галерия 

Фоайе 2ет. 

Ателиета 

Учители по 

специални 

предмети, 

членове на 

комисията 

4. Годишни изложби по 

специалните предмети 

Май-Юни Галерия 

Фоайе 2ет. 

Учители по 

специални 

предмети 

5. Изложби от конкурси, 

състезания, индивидуални 

представяния 

Текущ Галерия 

Фоайе 2ет. 

Учители по 

специални 

предмети 

6. Изложби свързани с 

честване на празници 

Съответните 

празници 

Фоайе 2ет. Учители 

 

Правила 

за разпореждане с материалните резултати от обучението на 

учениците в ПГД „Е. Вазова“ в определените по учебен план часове.  

 всички продукти, създадени по зададени задачи на учителя в 

рамките на учебните часове по професионална и 

общообразователна подготовка, и осъществени под негово 



ръководство с материали,  закупени от ученика, както и по 

зададени проектни дейности/домашна работа/ самостоятелна 

и/или екипна работа, са на разположение на училището до 

завършване на пълния курс на обучение в училището. 

 

 ръководството и педагогическите специалисти (ПП и/или ООП) 

организират съхранението и използването на продуктите за 

участия в мероприятия по проекти, изложби, събития и др., както 

и като нагледен материал в учебния процес. 

 

 

 всички продукти, създадени в рамките на учебните часове по 

професионална и общообразователна подготовка, по зададени от 

учителя задачи и осъществени под негово ръководство с 

материали, закупени от училището, са собственост на училището 

и правото на разпореждане върху тях е отговорност на училищния 

екип, с одобрение и разрешение на директора на Гимназията. 

 


