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Подготовката за новата учебна година започна на 1 септември. През настоящата 

година в гимназията бяха приети 35 ученици, разпределени в две паралелки – хуманитарни 

науки и за първи път професионална паралелка – екскурзовод. 

 Преподавателския състав наброява 12 учители. 

Учебната година бе тържествено открита на 16 септември 2019 година. 

 На 22 септември представителна група от клуб ,,Памет” при гимназията продължи 

традицията в Деня на независимостта да полага цветя на признателност пред паметника на 

Шести артилерийски полк. 

 На 26 септември ученици от 8 клас – паралелка екскурзовод посетиха Регионалния 

исторически музей, с което отбелязаха световния ден на туризма. 

 През месец септември в гимназията пристигна четвърта доброволка от КНР в лицето 

на Санди. Освен уроците, които тя ще води, е предвидено да се организират и курсове за 

ученици от други училища и вечерен курс за възрастни граждани на Сливен. 

 В началото на октомври писателката Здравка Евтимова и Теодора Димова дариха две 

свои книги за библиотеката на гимназията. 

 На 19 и 20 октомври в ПХГ ,,Дамян Дамянов” започна първия за тази учебна година 

курс по творческо писане с ръководител Валентина Радинска. 

 На 19 ноември в зала ,,Май” бе отбелязан Световния ден на толерантността. 

Изключително силното представяне на нашите ученици бе възнаградено – първа награда за 

Дейвид Дечев от 10а клас, второ място за Джорджи Вълков от 9а клас, трето – за Христиана 

Данчева от 9а клас и Полина Попова от 8а клас. Специална награда получи и Рюстем 

Идризов от 8а клас. Наградата за презентация спечели Кремена Георгиева от 10а клас. 

 По нестандартен начин ПХГ ,,Дамян Дамянов” отбеляза световния ден на 

философията. Училището организира Нощ на философията, по време на която учениците 

гледаха филм и дискутираха актуални въпроси. Роботика, изкуствен интелект и бъдещето 

на човечеството бяха темите на вечерта. 

 В периода от 9 до 13 декември по инициатива на Министерството на образованието 

в гимназията се проведе Седмица на четенето. Всеки ден в минутите на голямото 

междучасие свои стихове и есета четяха младите ни творци – някои от техните 

произведения са отличавани в конкурси, а други за пръв път се представяха пред публика. 

  

 



 На традиционния Младежки бал,,Моето здраве – моята отговорност”, организиран 

от Младежки дом-Сливен, гимназията се представи чрез коледните пожелания на Кремена 

Георгиева от 10а клас и музикалното участие на Сияна Атанасова и Мирослава Илиева. 

 На 20 декември се проведе традиционното Коледно шоу под надслов ,,Хуманитарна 

търси таланти”. 

 Във връзка с патронния празник на училището от 13 до 18 януари бяха проведени 

,,Дамянови дни”. Бяха организирани редица мероприятия като: откриване на изложба 

посветена на Дамян Дамянов в читалище ,,Зора”, среща с писателят Камен Васевски, 

поднасяне на цветя пред паметната плоча на къщата на поета, провеждане и награждаване 

на победителите в рецитаторския конкурс ,,Магията на Дамяновото слово”, както и на 

литературния конкурс. Учениците от гимназията представиха пиесата ,,Преди всичко 

любов” на Дамян Дамянов. 

 На 19 февруари представители от клуб ,,Памет” се включиха във възпоменателната 

церемония пред паметника на Апостола в Сливен и поднесоха цветя в знак на почит и 

признателност. 

 На 28 февруари ученици от 8б клас отбелязаха своя професионален празник – Деня 

на екскурзовода с организиране на състезание. 

Във връзка с пандемията от Коронавирус от 13 март гимназията премина към 

дистанционно обучение. Въпреки поставени в нова и сложна ситуация учениците от ПХГ 

,,Дамян Дамянов” предложиха активно да участват в различни конкурси. 

 Дейвид Дечев от 10а клас бе класиран на второ място и за трети път получи 

престижната награда в международния конкурс за поезия, който се провежда в италианския 

град Триуджо. 

 На проведения през месец май конкурс за авторска песен REMEMBER по програма 

,,Европа за гражданите” група ,,Монолог” към ПХГ ,,Дамян Дамянов” спечели престижното 

четвърто място. 

 В секцията ,,СамИздат” в сайта на гимназията в чест на 11 май – Ден на светите 

равноапостоли Кирил и Методий, се  появи електронна книга, посветена на тяхното дело. 

 На 19 юни в гимназията тържествено бе изпратен Випуск 2020. Заради 

антивирусните мерки, в ритуала на който бяха раздадени и дипломите на учениците, освен 

зрелостниците и учителите участваха и малка група ученици. 

 През учебната година гимназията продължи и със спортните успехи. Под 

ръководството на Георги Милков и клуб ,,Шампион” учениците от ПХГ ,,Дамян Дамянов” 

успяха да развият редица двигателни умения и качества в различни видове спорт. На 

Регионалните състезания по баскетбол и волейбол представителните отбори на гимназията 

заеха призовите трети места. 



 Изключително силно се представиха учениците от гимназията на проведения 

национален конкурс ,,От Медвенските пасища до председателството на Народното 

събрание”, посветен на живота и делото на Захарий Стоянов. Седемчленно жури под 

председателството на зам.областния управител Димитринка Петкова определи носителите 

на наградите. На първо място е отличено есето на Мария Черкезова от 11а клас, второ 

място заслужи Александра Тодорова от 11а клас, а трети места спечелиха Габриела 

Ненчева от 11а и Дейвид Дечев от 10а клас. 
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