СЕДМИЧНИ ЗАДАЧИ
за периода 18. XII. 2017г. – 22. XII. 2017г.
Дата/ден

Мероприятие

Понеделник

Общи седмични задачи:

18. XII. 2017 г.

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

Отговорник

2. Посещение на учебни часове по график - начален, среден и
гимназиален етап.
В. Терзиева
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.

M. Стефанова
М. Василева

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

Тържествен педагогически съвет
Вторник
19. 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.
4. 12:30 ч. Тържествено награждаване на победителите в Областния
конкурс за компютърна графика „Мечтай и пътешествай“.
В. Терзиева
5. 15:30 ч. Коледен концерт „Свята нощ“ - фоайе II етаж.
в
M. Стефанова
6. Изложба на сурвачки – ученици от IV клас.
7. Коледни картички за децата от СУ „Добри Чинтулов“ – гр. М. Василева
в
Бургас– ученици от IV клас.
а, б, в, г
8. Участие в благотворителен базар - ученици от II
клас.
9. Посещение в Дом майка и дете с художествено – музикална
програма. Учениците ще дарят на децата от дома от събраните пари
б
за благотворителност играчки, дрешки и др. - ученици от IV клас.
б
10. Изработване на табло за Коледа и Нова година - ученици от IV
клас.

Сряда
20. XII. 2017 г.

Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч.
1. Олимпиада по математика - Общински кръг: 4. - 12. клас.
2. Изработване на картички за благотворителност за Петя Костова –
г
ученици от IV клас.
а, б, в, г
б
В. Терзиева
1. Участие в Коледен концерт - ученици от II
и IV клас.
а, б, в, г
M. Стефанова
3. Изложба на рисунки - ученици от II
клас.
4. 17:30 ч. Вечер на Математиката и Коледно тържество - ученици М. Василева
г
от I клас.
в
5. Тържество „Мисия Коледа“ - ученици от II клас.
б
6. Изработване на 4 табла по екипи за Коледа - ученици от III клас.
7. Национално състезание на СБНУ „Аз, природата и светът“
I - IV клас.

Четвъртък
21. XII. 2017 г.

Петък
22. XII. 2017 г.

Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч.
1. 15:30 ч Инструментален концерт - фоайе II етаж.
2. 9:50 ч. Математическа коледна звезда – състезание – ученици от
в
В. Терзиева
IV клас.
3. 17:30 ч. Вечер на Математиката и Коледно тържество - ученици M. Стефанова
а, б, в, д
от I
клас.
М. Василева
а
4. Коледна томбола - ученици от III клас.
д
5. Изработване на Новогодишни картички - ученици от III клас.
6. Презентации: „Бъдни вечер“ и „Коледата по света“ - ученици от
б
IV клас.
Учебен ден по график - 7:30 ч. – 18:20 ч.
В. Терзиева
1. 9:50 ч. - 10:10 ч./15:20 ч. - 15:40 ч. Ден за среща на учениците с
M. Стефанова
Директора на СУ ”Отец Паисий”.
2. Тържествено посрещане на Дядо Коледа - учениците от II клас.
М. Василева
3. Коледни тържества на учениците от I до XII клас.

ДИРЕКТОР,
Златко Атанасов

