
СЕДМИЧНИ ЗАДАЧИ 
  

за периода 23. X. 2017г. –  27. X. 2017г. 

Дата/ден Мероприятие Отговорник 

Понеделник 

23. X. 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”.  

Национална седмица на четенето: 

- 10:40 ч. Илюстрация от любима приказка - III
а
 клас. 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

Вторник 

24. X. 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. 

Национална седмица на четенето: 

- 8:00 ч. Маратон на четенето - III
д
 клас. 

- 10:40 ч. Илюстрация “Любим  герой”  - II 
 
клас. 

- 12:20 ч. Състезание “Най-добър четец”   – IV
д 

 клас. 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

Сряда 

25. X. 2017 г. 
Учебен ден по график – 7:30 ч. – 18:20 ч. 

1. 09:50ч. - 10:10ч. Работна среща на педагогическия съветник с 

председателите на ученическите съвети. 

 

Национална седмица на четенето: 

-  08:50 ч. Читателски маратон  - III
в
 клас. 

- 08:50 ч. Състезание “Най-добър четец”   – IV
е, д 

клас. 

- 09:50 ч. Четене и разказване на приказки - III
а
 клас. 

- 10:40 ч. Четене на приказки – I  клас. 

- 10:40 ч. Илюстрация от любима приказка – III
б,д

 клас. 

- 10:40 ч. Четене на любима приказка – II клас. 

- 11:30 ч. Четенеи разказване на български народни приказки с 

любим герой – Хитър Петър – IV
б
 клас. 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 



 

Четвъртък 

26. X. 2017 г. 
Учебен ден по график – 7:30 ч. – 18:20 ч. 

Национална седмица на четенето: 

- 8:00 ч. Маратон на четенето - III
б,г

 клас. 

- 8:50 ч. Изложба на рисунки с любими приказни герои - IV
а
 клас. 

- 11:10 ч. Илюстрация на любим приказен герой – I клас. 

- 11:10 ч.Читателски маратон. Изразително четенеи драматизация 

наизучени произведения  - IV
а
 клас. 

- 11:30 ч. Драматизация на приказката “Трици и халва” – IV
б
 клас. 

Изложба “Читателски дневник” – Чети с мен – IV
в,е

 клас. 

- 12:20 ч. Посещение на книжарница “Хеликон” – IV
г
 клас. 

 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

Петък 

27. X. 2017 г. 
Учебен ден по график – 7:30 ч. – 18:20 ч.  

1. 09:50 ч. – 10:10 ч./15:20 ч. – 15:40 ч. Ден за среща на учениците с 

Директора на СУ ”Отец Паисий”. 

Национална седмица на четенето: 

- 10:30 ч. Четене на любими приказки в библиотека “Вапцаров” – III
в 

клас. 

- 10:40 ч. Илюстрация от любима приказка - III
г 
клас. 

- 11:30 ч. Размяна на книги  – IV
б
 клас. 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

 

ДИРЕКТОР, 

                        Златко Атанасов   


