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ПРОТОКОЛ  №1 

 

От работна среща на професионалната общност по български език и литература в 

Езикова гимназия „Христо Ботев“- град Кърджали 

 

    Днес, 10.09.2020 г., се състоя работна среща на професионалната общност по 

български език и литература, на която присъстваха:  

Емилия Владева, Магдалина Маринова, Росица Калайджиева, Надежда Карагьозова, 

Нели Яръмбойкова,  Маргарита Маргаритова, Рада Ангелова, Нешка Мечтанова 

 

Работната среща протече при следния дневен ред: 

1. Избор на председател и на протоколчик на ПО по български език и по 

литература. 

2. Обсъждане на предложения за избор на учебници по български език и по 

литература за единадесети  клас през учебната 2020/2021 година. 

3. Съгласуване на предложенията за учебници  по български език и по 

литература за VIII, IX. X и XII клас. 

По т. 1 от дневния ред предложените за председател на Професионалната 

общност по български език и литература г-жа Маргарита Маргаритова и за 

протоколчик Нешка Мечтанова бяха избрани единодушно от колегите си.  

 

По т.2 след  предварителното запознаване на всеки от преподавателите със 

съдържанието на новите учебници по български език и по литература за 

единадесети клас и одобрението на вариантите на различните издателства, учителите 

от професионалната общност по български език и литература  взеха единодушно 

решение за учебниците, по които ще учат учениците от XI клас през учебната 

2020/2021 година. 

 

ХI клас 

Български език ЗП – изд. „Просвета“ 

Литература ЗП – изд. „Булвест 2000”   

 

Български език и литература – Профил: 

Модул „Езикът и обществото“ - изд. „Просвета“ 

Модул „Езикови употреби“ – изд. „КЛЕТТ“ 

Модул „Диалогични прочити“ - изд. „Просвета“ 

Модул „Критическо мислене“ -  изд. „Просвета“ 
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УЧЕБНИЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.  

VIII клас  

Български език – изд. „Просвета“ 

Литература – изд. „Булвест  2000“ 

 

IX клас  

Български език – изд. „Просвета“ 

Литература – изд.  

 

X клас  

Български език – изд. „Просвета – София“ АД 

Литература – изд. „Булвест 2000“ 

 

XII клас  

Български език – изд. „Анубис” 

Литература – изд. „Анубис” 

 

Поради изчерпване на дневния ред работната среща на ПО по български език и 

литература бе закрита. 

 

 

 

10.09.2020 г.               

Кърджали                                             Протоколирал:......................... 

          Н. Мечтанова 

      Председател на ПО: .....................    

          М. Маргаритова 

 

1. Емилия Владева ………………………… 

2. Магдалина Маринова…………………… 

3. Росица Калайджиева……………………. 

4. Надежда Карагьозова…………………… 

5. Нели Яръмбойкова……………………… 

6. Маргарита Маргаритова………………… 

7. Рада Ангелова……………………………. 

8. Нешка Мечтанова……………………….. 

 


