
СЕДМИЧНИ ЗАДАЧИ  
За периода 12. XII. 2016 г. –  16. XII. 2016 г. 

 
Дата/ден   Мероприятие Отговорник 

Понеделник 
 Общи седмични задачи:  

В. Терзиева     

12. XII. 2016 г.  1. Оперативки по график - начален, среден и гимназиален етап на M. Стефанова 
   обучение.  

М. Василева   2. 
Посещение на учебни часове по график - начален, среден и 
гимназиален 

   етап.   

  3. Проверка на дневниците I - XII клас.   

  4. Проверка на електронния дневник I - XII клас.   

  5. Проверка на график за дежурството на учителите по степени.   

  6. Проверка на отсъствията на учениците от I - XII клас.   

  Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч.   

  1. 12:30ч. Дирекционен съвет. Работна среща на помощник-директорите,  

   главните учители, педагогическите съветници и администрацията с  

     

Директора на СУ ”Отец Паисий”. 

Национална седмица на четенето 

Четене на книги. Изложба на читателски дневници 

Паисиеви дни 

1. Табло на Паисий. 

2. Презентация за Паисий. 

3. Конкурс по рисуване „Моето училище“. 

4. Конкурс  на  тема: „Чудесата  са  около  нас!” 

5. Изложба посветена на патронния празник на СУ „Отец 

Паисий“  по случай 103тата  годишнина 

6. Областен конкурс за компютърна графика на тема: „Аз 

рисувам своите мечти“ 

7. „Коледна украса на НТС“ - Благотворителна кампания 
   

     

Вторник  Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч.  
В. Терзиева 

13. XII. 2016 г. 
    

 1. 9:50ч. - 10:10ч. Оперативка с учителите от среден курс.  
M. Стефанова    

  

2. 15:20ч. - 15:40ч. Оперативка с учителите от горен курс. 

 

    

   М. Василева 

  

  Паисиеви дни 

1. Паисий живот – табло, презентация 

2. Поднасяне на цветя пред паметника на Паисий 

Хилендарски 

3. „Моето училище“ – презентация 

 
  

 
 
 
 
 



Сряда   Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч.  В. Терзиева 

14. XII. 2016 г.  

 

 

 
Паисиеви дни 

1. Преписване на История славянобългарска на свитък 

2. Разказ за живота и делото на Паисий Хилендарски. 

Презентация за Паисий 

3. Беседа за създаването на първото училище в Източните 

Родопи 

4. Презентация за живота и делото на Паисий 

M. Стефанова 

      

Четвъртък  
 

Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч. 
  В. Терзиева 

15. XII. 2016 г.  

 

 

Паисиеви дни 

1. Олимпиада по математика – Общински кръг – 4. – 12. 

клас. 

2. Беседа за миналото на нашето училище. „Моето 

училище“ – презентация 

3. Табло на Паисий 

4. Презентация за първото училище в Източните Родопи 

5. „Моето училище в снимки“ 

6. Историята на моето училище - в снимки и спомени 

7. Кръстословица за Паисий 

8. Представително занятие –дискусия на учениците от 

проекта Химията днес на тема“Екологичните изисквания 

за опазване на въздуха, водата и почвата“ 

9. „Празничен концерт“ посветен на 103тата  годишнина на 

СУ „Отец Паисий“ - 11.00 ч.  във  фоаето на  втория  етаж – 

ученици от 1. до 12. клас. 

10. Коледно математическо състезание 

M. Стефанова 

Петък 
  Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч.  В. Терзиева 
      

16. XII. 2016 г. 

 

 

1. 9:50ч. - 10:10ч./15:20ч. - 15:40ч. Ден за среща на учениците с 
Директора  на СУ ”Отец Паисий” – начален, среден и горен курс. 
 M. Стефанова 

 

 

    

Паисиеви дни 

1. Химическа елха  

2. Забавни текстове по природни науки на таблото пред 

кабинета по химия. 

3. Вокално – инструментален концерт  - 9.00 ч.  в Актова 

зала. 

4. Училищно състезание „Знам“ – знание, наука, 
артистичност и мъдрост – 9:30 ч 

5. Награждаване на творбите от  областен конкурс за 
компютърна графика на тема: „Аз рисувам своите 
мечти“ и училищно състезание „Знам“ - от  10:30 ч. във  
фоаето на  втория  етаж   

      

ДИРЕКТОР, 
 

     
  Златко Атанасов    


