
СЕДМИЧНИ ЗАДАЧИ  

За периода 7. XII. 2015 г. – 11. XII. 2015 г. 

Дата/ден Мероприятие  Отговорник 

Понеделник 

7. XII. 2015 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 електронният  дневник  I - XII клас. 

5. Проверка на материалната книга I - XII клас. 

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

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

8. Седмица посветена на Световния ден за борба срещу СПИН. 

9. Национална седмица на четенето. 

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

1. 13:30ч. Дирекционен съвет. Работна среща на помощник-

директорите, главните учители, педагогическите съветници и 

администрацията с Директора на СОУ ”Отец Паисий”. 

2. „Любими приказни герои гостуват на най-малките“. 

 

 
В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

 

Вторник 

8. XII. 2015 г. 

 

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

1. 9:50ч. до 10:10ч. Оперативка с учителите от горен курс. 

2. 9:50ч. до 10:10ч.  Работна среща на педагогическият съветник с 

председателите на ученическите съвети. 

3. 15:50ч. до 16:10 ч. Оперативка с учителите oт среден курс. 

4. Текуща проверка на дневниците. 

5. „Най-добър …“ – състезания за най-добър четец, състезания за 

най-добър разказвач, състезания по правопис. 

 
В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

 

 



 

Сряда 

9. XII. 2015 г. 

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

1. Представяне на книгата на Стела Тодорова. 

2. Обучение на учителите по ИТ и учителите участващи в проекта 

“СМАРТ”  КЛАСНА СТАЯ на МОН – 14:00 ч. – 4 компютърна зала. 

3. Текуща проверка на ритмичността на изпитванията по 

предмети. 

4. Езикът, който ни събира и разделя – среща с родители за 

подкрепа на деца и ученици, които имат проблеми в езиковото 

развитие. 

 
В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

 

Четвъртък 

10. XII. 2015 г. 

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

1. Общински кръг на олимпиадата по Астрономия. 

2. Текуща проверка на отсъствията на учениците. 

3. Маратон на четенето – четене на приказки или разкази в 

училище. 

 
П. Петров 

П. Цанев 

Петък 

11. XII. 2015 г. 

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

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

Директора  на СОУ ”Отец Паисий” – начален, среден и горен курс. 

2. Участие на медицинските специалисти работещи в СОУ ”Отец 

Паисий” в семинар на тема „Актуални проблеми на здравното 

възпитание при децата в детските и учебни заведения“ 

3. „Ден на книгата“ – инициативи за подаряване на детски и 

юношески книги. 

 

В. Терзиева 

M. Стефанова 

М. Василева 

 

ДИРЕКТОР, 
  Златко Атанасов 


