
СЕДМИЧНИ ЗАДАЧИ 
  

за периода 11. XII. 2017г. –  17. XII. 2017г. 

 

Дата/ден Мероприятие Отговорник 

Понеделник 

11. XII. 2017 г. 

Общи седмични задачи:  

1. Оперативки по график - начален, среден и гимназиален етап на 

обучение.  

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

директорите,  главните учители, педагогическите съветници  и 

администрацията с Директора на СУ ”Отец Паисий”. 

2. Изложба на рисунки „Училищният живот в СУ „Отец Паисий“ - 

Ученици на Иван Стойчев. 

3. Фотоизложба - „Училище мое“, „Моето любимо училище“, „Отец 

Паисий“, „Моето училище – моят дом“ - Ученици на Бянка 

Стоянова, Мария Илиева, Иванка Велкова, Анна Владимирова. 

4. Биоразнообразие на гръбначните животни в родния край“ - 

Презентация на учениците от 9б клас под ръководството на Златка 

Колева. 

5. Посещение в библиотеката на Паисий и ОДК – А. Владимирова и 

М. Генева. 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

Вторник 

12. XII. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. 7:40 ч. - 8:00 ч. Оперативка с учителите от начален курс. 

2. 9:50 ч. - 10:10 ч. Оперативка с учителите от горен курс. 

3. 15:35 ч. - 15:55 ч. Оперативка с учителите от среден курс. 

Изложба „Моето училище „Отец Паисий“ - Ученици от I а, б, в, г, д 

класове. 

4. Презентация, посветена на живота и делото на Паисий - 

Презентация на Антоанета Добрева. 

5. Математическа викторина, свързана с бележити исторически 

събития и личности - Ученици от класа на Теодора Герджилова. 

6. „Заветите на Паисий“ – изработване на табло – Табло изработено 

от ученици на Минка Стоянова. 

7. „Моето училище през моите очи“- конкурс за рисунка - Рисунки 

от ученици на Иванка Димова. 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 



 

 

 

 

Вторник 

12. XII. 2017 г. 

8. 12,10 ч. „Паисиевото слово остава в нас ...“ -  художествен 

рецитал и представяне на илюстрации по „История 

славянобългарска“. 

9. „Годишен календар в стихове на съвременни български автори“ 

нова рубрика в училищен вестник  „Паисиевци“, посветена на 

Патронния празник на училището. 

10. „Чудесата са около нас!” - конкурс  за разказ, есе, стихотворение 

– обявяване на победителите - 09.50 часа, фоайе,  III  етаж. 

11. „С Коледа в сърцата“ - благотворителна кампания на НТС - 

Изработване на картички и сувенири от ученици на Северина 

Вълчева. 

12. Презентация „Първото светско училище в Родопите“ - 12,20-

13,00 часа - Презентация на Иванка Велкова за ученици. 

13. Презентация „ Училище „Отец Паисий“  12,10 часа - 

Презентация на Бянка Стоянова. 

14. „Училище „Отец Паисий“  в дела и документи“ – презентация - 

12,10 часа - Презентация на Анна Владимирова. 

15. Математическо състезание  между 3г -3д клас 

12,20 часа - Участват ученици от класовете на Теодора Герджилова 

и Снежана Василева. 

16. “Екологията- начин на живот“- дискусия по природни науки и 

екология по проект „Твоят час“ - 12.30 часа, кабинет Химия - 

Участват ученици от 11а - 11б класове. 

17. Вътрешно училищен турнир по баскетбол-I-ви кръг. 

18. Областен конкурс за компютърна графика „Мечтай и 

пътешествай“ – подреждане на изложба с конкурсните творби. 

19. Драматизация на народни приказки – А. Владимирова. 

20. Открит урок по Математика – Т. Райкова – пред математици от 

областта. 

Сряда 

13. XII. 2017 г. 
Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч. 

1. 09:15ч. - Викторина „English Time“ - Участват ученици от 8 а,б,в 

класове. 

2. 11:15ч. Паисиевци днес - презентация на моето училище.“ - 

Презентация на Бянка Стоянова. 

3. 12:30ч. - „Цветя за Паисий“ - посещение на паметника на Паисий 

Хилендарски - Участват ученици от класа на Теодора Богданова. 

4. Забавно състезание „ Аз обичам моето училище“ - Участват 

ученици от класа на Минка Стоянова. 

5. Презентация за живота и делото на Паисий - Изработена от 4а 

клас. 

6. Състезание – подреждане на пъзел. 

7. Решаване на математическа верижка. 

8. Подреждане на откъси от „История славянобългарска“ - Участват 

ученици от класа на Минка Стоянова. 

9. „Весела Коледа“ с групите, изучаващи немски език  по проект 

„Твоят час“. - Участват ученици от групата на Светлана Запрянова. 

 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 



10. „Фолклорът на моя роден край“ - презентация на учениците от 6-

ти клас. 

11. Математическо състезание между 3б- 3в класове - Участват 

ученици от класа на Райна Чаракчиева. 

12.  Проект „ПрироДа“ - Презентация 5в  - Участват ученици от 

групата на Валентина Мингова. 

Четвъртък 

14. XII. 2017 г. 
Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч. 

1. „Историята на училище „Отец Паисий“ от 1913 година до днес“ 

презентация. 

2. „Да пресътворим написаното, да пребъде Паисиевото слово!“ - 

препис на свитък от „История славянобългарска“. 

3. „Будителят Паисий“ – презентация, рецитал, викторина (5-7 клас). 

4. Състезание „ ЗНАМ“ - Ученически отбори от VIII – XII клас. 

5. Изложба – постерна сесия. 

6. „ Гръбначни животни“ - Изработване на табло от ученици 9 клас. 

7. 7. „История на химията“ - Изработване на табло от ученици 7 клас. 

8.  „Съвременна химия“ - Изработване на табло от ученици 11 клас. 

9. Щафетни игри между отборите по випуски 5-7 клас. 

10. 17:00ч. Училищно настоятелство – Информираност за 

изграждане на качеството. 

11. 18:00ч. Обществен съвет – Информираност за изграждане на 

качеството. 

12. Вътрешно училищна квалификация – Добри педагогически 

практики – начална степен. 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

Петък 

15. XII. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. 9:50 ч. - 10:10 ч./15:20 ч. - 15:40 ч. Ден за среща на учениците с 

Директора на СУ ”Отец Паисий”. 

2. 10:40 ч. Моето училище в миналото и днес“ – беседа, презентация 

- Участват ученици от класа на Анна Владимирова. 

3. 11:00ч. „Снежинки“ – песен и танц - Участват ученици от IIа, б, в  

класове. 

4. 11:00ч. Рецитал „Паисий в нас“ - Участват ученици от IIа, б, в  

класове. 

5. 12:00ч. Концерт „Празникът на моето училище“ - 12,30 часа-

фоайе II етаж - училищен хор. 

6. Художествено изпълнение на стихове, посветени на Отец 

Паисий - Участват ученици от класа на Антоанета Добрева. 

7. „Паисий – родолюбец, патриот, велик българин“ – изработване 

на табло - Участват ученици от класа на Иванка Велкова. 

8. „Искам да Ви разкажа за моето училище...“ – презентация - 

Участват ученици от класа на Иванка Димова. 

9. 15:30 ч. „Моето училище в снимки“ - Участват ученици от класа 

на Диана Чолакова. 

10. „Мигове, превърнати в спомени“ - историята на моето училище в 

снимки и спомени. - Участват ученици от класа на Росица 

Георгиева. 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 



 

 

 

Петък 

15. XII. 2017 г. 

11. Презентация и стихове - Милица Гечева, Петър Буров и 

Светослав Карамуков. 

12. Финален кръг на вътрешноучилищния турнир по баскетбол. 

13. Приятелска среща по баскетбол между отборите на СУ „Отец 

Паисий“ и СУ „П.Р.Славейков“. 

14. Областен конкурс за компютърна графика „Мечтай и 

пътешествай“ –обявяване на наградените творби в конкурса. 

15. „Химическа елха“ - Изработване на елхата от ученици профил 

„Природни науки“. 

16. „Природните науки в забавни текстове“ - Изработване на табло 

от ученици профил „Природни науки“. 

Неделя 

17. XII. 2017 г. 
Олимпиада по БЕЛ – Общински кръг 

Начало: 9,00 часа - 4. - 12. клас 
 

ДИРЕКТОР, 

                        Златко Атанасов   


