
 

Отчет 

  на ПК по  Химия и ООС през учебната 2019/2020 г. 

I. Система за работа в ПК по направления, както следва:  

1. Валентин Билчев – Систематизиране на информацията за нови научни 

статии по проблеми на обучението по химия, нови учебници и учебни 

помагала. 

2. Светлана Генчева – Систематизиране на информацията за всички 

състезания по химия и техния регламент, организиране участието на 

ученици в тях. 

II. Учебнo-образователна дейност: 

1. ДЗИ по химия и ООС - явил се 2 ученици 

 - Хараламби Янков  – Добър/3,95/ 

 - Тео Татеосян – Много добър/ 5,46/ 

2. Реализация на випуск 2018/2019 с преподавател Валентин Билчев – 26 

ученици са записали специалност  биология, химия, медицина. 

III. Резултати: 

1. Олимпиада по химия и ООС   

- Общински кръг 10.01.2019 –участват 44 ученици , 

-  Областен кръг 16.02.2019 – участват 33 ученици в 3 възрастови групи: 

 

Vгрупа -XII клас: 

Йоана Стефанова XIд клас – Iмясто 

 преподавател Св.Генчева 

 

IV група – X-XI клас: 

Кристиян Петков Xд - II място 

Берк Солак Xд – III място, 

 преподавател Св. Генчева 

 

 



III група – IX клас: 

Симеон Кулев IXа – I място 

Гергата Стойчева IXа – II място 

     преподавател Св. Генчева 

III. Извънкласни и извънучилищни дейности: 
1.Ученици от X д  посетиха онкологичния диспансер към УМБАЛ Канев. В 

кабинета по горна и долна ендоскопия се срещнаха с д-р Руслан Кулински, 

който ги запозна със спецификата на работата на лекаря. Св. Генчева 

(октомври 2019 г). 

2. Клуб „ Химията в бита” – участват 11 ученици от 10 д клас и 1 от 9 г клас, 

ръководител Светлана Генчева. Клубът функционира до месец март 2020 

г., след преминаване към дистанционно обучение дейността беше 

прекратена. 

2.1. Участвахме в изложението на клубовете с презентация за бъдещата 

работа на клуба и някои материали. (септември 2019 г.) 

2.2. Учениците изготвиха постер по случай 100 години IUPAC 

/Международен съюз по чиста и приложна химия/, който беше изложен 

във фоайето на гимназията. (октомври 2019г.) 

2.3. Проведохме и час по случай 100 г. IUPAC  с биологичните паралелки, 

където учениците от клуба представиха историята и целите и задачите на 

IUPAC пред своите съученици. (октомври 2019г.) 

2.4. Събрани бяха редица рецепти за почистване на тъкани, порцелан, стъкло, 

сребро, обувки и други с вещества от бита /щадящи и екологично 

съобразни/. След практически изследвания бяха подбрани най- 

ефективните от тях и оформена Книжка с рецепти от кухнята. (ноември 

2019 г.) 

2.4.Учениците подготвиха презентации за пластмасите, химичните влакна, 

металите – ползата и вредата от тяхното производство и употреба, 

замърсяването на околната среда. (януари 2020 г.) 

IV. Научно-педагогическа и професионална квалификация на учителите 

1. Светлана Генчева  –  „Трудови, социални и осигурителни права” , 

(ноември 2019г.) 

 

 

      Председател: Светлана Генчева 


