КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ПГРЕ „Г.С.РАКОВСКИ” – БУРГАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018г.

№
1

Дейности

Срок

2
3
месец С Е П Т Е М В Р И
13.09.2017
ПС:Организация на
учебно-възпитателния
процес
-Приемане на Правилника за
дейността на ПГРЕ
-Приемане формите на
обучение в ПГРЕ
-Приемане на Календарния
план на ПГРЕ за 2017/2018
-Обсъждане на критериите
за диференцирано заплащане
на учителите. -Избор на
комисия за разпределяне на
средствата за
диференцирано заплащане.
Откриване на учебната
година

15.09.2017

Попълване и проверка на
задължителната
документация – дневници,
бележници
Организационни сбирки на
МО за работата им през
годината.
Честване на Деня на
Независимостта
Ден на европейските езици.
Връчване на сертификати
по английски и френски
език.
Отбелязване на Световния
ден на туризма –
изработване на презентации
и постери, представящи

15.09-19.09.
2017

Организира
4

Директор

Н. Железчева,
П.Запрянова,
К.Чиликова
Класни
ръководители

15.09 -19.09.
2017

Председателитена
МО

22.09.2017

Преподавателите по
история, Т. Тодоров
Председателите на
МО по чужди езици

26.09.2017

27.09.2017

МО по чужди езици

Забележ
ки
5

България като интересна
туристическа дестинация
Подаване на документи за
стипендии
Утвърждаване на списък
Образец №1
Родителски срещи за
запознаване с учебния план
и ВУП
месец О К Т О М В Р И
Начало на занятията по
проект „Осигуряване на
обучение на талантливи
ученици за участие в
ученически олимпиади”
Посещение на училищната
библиотека-8 клас
Международен ден на Черно
море
Стартиране дейността по
проект „Твоят час”

29.09.2016

Ръководители на
групи

МО по БЕЛ
31.10.2017

Начало на работата по
проект “Migration in Europe –
Let’s share our differences and
move on !“
Начало на работата по
проект “Европа-нашият общ
проект“по програма Еразъм
КД2
Отбелязване на националния
празник на Испания DíadelaHispanidа
Седмица на италианския език
ПС
Тема: Запознаване с
изискванията на Наредба
№16/08.12.2016 за
управление на качеството
в институции
• Гласуване
на
стипендии
за
учениците на ПГРЕ
„Г. С. Раковски”

Ст. Петкова;
кл. ръководители
Директор
С.Бъчварова,
Ст. Петкова
Ръководство и кл.
ръководители

МО по природни
науки
Ръководство
Ръководителитенагр
упи
Дарина Костова

Дарина Костова

12.10. 2017

МО по испански

17-23. 10. 2017

Ася Петрова
Преподавателите по
италианскиезик
Ръководство

Национална конференция на
преподавателите по и на
френски език в гр.Бургас
Участие в националното
състезание за речеви и
комуникативни умения на
английски език – общински
и областен кръг
Участие в многоезично
състезание – областен кръг,
11 клас
Изготвяне на материали за
ЧК от МО по природни
науки
Заседания на МО за
обсъждане на резултатите от
входното ниво и
ефективността на методите и
формите за обучение по
отделните предмети.
Запознаване на учениците с
традициите на празника Вси
Светии
Изложба
Подготовка за получаване на
сертификат за билингвално
обучение
Състезания от вътрешния
спортен календар и
подготовка на
представителните отбори за
участие в ученическите игри
Приемане на план за
честването на 130годишнината от създаването
на гимназия " Георги
Раковски"
Работа на групите по проект
"Твоят час"
Работа по национална
програма “Ученически
олимпиади и състезания”,
модул
“ Осигуряване на обучение
на талантливи ученици за
участие в ученическите
олимпиади”
месец Н О Е М В Р И

20-22.10.2017

МО по френски
език

До 15. 10. 2017
До 29.10 2017

МО по английски
език
Н. Патерсън

21.10.2017

МО по чужди езици

постоянен

МО по
природнинауки

Докраянаоктом
ври 2017

Председателитена
МО

До 31.10.2017

МО по испански и
англ. език
АсяПетрова
Вера Антонова и
преподаватели по
неезикови
дисциплини
МО по физ.възп. и
спорт

Ръководство

Неди Абрашева
Неди Абрашева

Честване на Деня на
народните будители

1.11.2017

Конкурс за изработване на
плакати
Седмица на вкусовете във
Франция
Изложба рисунки и плакати
Ден на толерантността

Ден на християнското
семейство
Изложба
Кулинарен базар по случай
Деня на благодарността

9-16.10.2017
16.11.2016

21.11.2017.

Вера Антонова,
Пепа Якимова
А. Петрова
МО по ОНГО Учителите по
философия,история
К. Мишинова
Кл. р-ли
А. Петрова

24.11. 2017

УС
МО по английски
език
МО пофренскиезик
МО по испански
език

28.11.2017

МО по чужди езици

Конкурс за превод на
издателство Колибри –
начало на конкурса – 10, 11
и 12 клас
Участие в многоезичното
състезание – национален
кръг - Плевен
Участие в състезанията по
БЕЛ: „Любословие” и
„Стъпала на знанието”
Изпити -DELE

МО по ОНГО –
учителите по
история
Ася Петрова

МО по БЕЛ
Директор

Състезание по математика и
информатика –“Св.Николай
Чудотворец“

МО по
информатика и
математика

ПС: Запознаване с
изготвянето на
професионално портфолио
на учителя

Красимира Войнова

Провеждане на спортни
срещи от вътрешния спортен
календар
Работа на групите по проект
"Твоят час"
Работа по национална
програма “Ученически

МО по физ.възп. и
спорт

Директор

Неди Абрашева
Неди Абрашева

олимпиади и състезания”,
модул
“ Осигуряване на обучение
на талантливи ученици за
участие в ученическите
олимпиади”
месец Д Е К Е М В Р И
Международен ден за борба
със СПИН и ХИВ
Участие в тържествата на
Община Бургас по случай
празника на града
Ден на испанската
конституция
Участие на желаещите в
националните и регионални
състезания по математика и
ИТ.
Международен ден на
планината
Работна среща по проект
Ange
Участие в общинския кръг
на олимпиадите по БЕЛ
Международен ден за
опазване на биологичното
разнообразие - Посещение
на Природонаучния музей.
Участие в общински конкурс
за коледна картичка и плакат
Коледни тържества по
випуски; кулинарна изложба
и базар. Интерактивна
коледна елха
Коледен концерт
Състезания от вътрешния
спортен календар
Работа на групите по проект
“Твоят час”
Работа по национална
програма “Ученически
олимпиади и състезания”,
модул
“ Осигуряване на обучение
на талантливи ученици за
участие в ученическите
олимпиади”
месец Я Н У А Р И

06.12.2017

К. Мишинова,
М. Керанова
Класните
ръководители и МО
по ОНГО
МО поиспански

Първа седмица
на м.декември

МО по математика
и информатика

11.12.2017

МО по природни
науки

1.12.2017
06.12.2017

16.12.2017

Директор
МО по БЕЛ
Ст. Будурова и
преподавателите по
биология
Ася Петрова

23.12.2017

Кл.р-ли,
МО по английски
език
П.Запрянова
МО по физ.възп. и
спорт
Неди Абрашева
Неди Абрашева

Общински кръг на
олимпиадата по английски
език
Математически турнир
“Иван Салабашев“
Общински кръг на
олимпиадата по история и
цивилизация
Общински кръг на
олимпиадите по испански,
френски, италиански език
Национално състезание по
английски език с формата на
изпитите Пиърсън:
регионален кръг
Ден на Атанасовското езеро

13 01. 2018

МО по математика
20.01.2018

МО по история

27. 01. 2018

МО почужди езици

ПС
•

МО по английски
език

МО по английски
език
Н. Патерсън
МО поприродни
науки
Ръководството

Обсъждане на проекта
за план – прием през
2018-2019г.
и
рекламната стратегия
на ПГРЕ „Г. С.
Раковски”

Запознаване с традициите на 06.01.2018
тримата влъхви
Участие в национален кръг
по фотография, организиран
от посолството на Република
Испания
Състезания от вътрешния
спортен календар
Подготовка на
представителни отбори за
участие в ученическите игри
Работа на групите по проект
«Твоят час»
Работа по национална
програма “Ученически
олимпиади и състезания”,
модул
“ Осигуряване на обучение
на талантливи ученици за
участие в ученическите
олимпиади”
месец Ф Е В Р У А Р И

МО по испонски
МО по испански

МО по физ.възп. и
спорт
МО по физ.възп. и
спорт
Неди Абрашева
Неди Абрашева

Честване на 140 г. от
Освобождението на Бургас

06.02.2018

Общински кръг на
олимпиадата по философия
Областен кръг на
олимпиадата по БЕЛ
Световен ден на влажните
зони
Ден на безопасния
интернет;
прояви по класове презентации, дискусия;
водещи учениците
• "Сериозните игри и
безопасния
интернет", работа в
мрежа

до 11.02.2018

МО по ОНГО:
учителите по
история
МО по ОНГО

04.02.2017

МО по БЕЛ

•

11. 02. 2017

МО по природни
науки
Преподавателите по
ИТ

" Кой ни дебне във
Фейсбук" видеоматериали в
YouTube подготвени
от учениците

Изпити DELFscolaire
Участие в национално
състезание по български
език и литература,
организирано от СУФ
„Любословие”
Участие в национална
изложба-конкурс „Трифон
Зарезан”, Сунгурларе;
Ден за борбата срещу
тормоза (PinkT-shirtDay)
Отбелязване на деня на
обесването на В. Левски
Областен кръг на
олимпиадите
Англ.език
Български език
Философия
Френски език
Испански език
Италианскиезик
История

МО по френскиезик
МО по БЕЛ

14.02.2018

А. Петрова

14.02.2018

МО по ОНГО –
учителите по
философия
К. Мишинова
МО по ОНГО

19.02.2018

10.02.2018
10.02.2018
11.02.2018
17.02.2018
17.02.2018
17.02.2018
24.02.2018

МО по съответните
езици

Изготвяне на табла,
презентации на италиански
език в осми клас
Състезание по творческо
писане на английски език
Изложба: Ретро-рестарт на
компютърни технологии от
миналото
Национален конкурс за
театър на испански език
ПС:
• Анализ на
резултатите от УВП
през първия учебен
срок
• Актуализирани
предложения за
стипендии на
ученици
Участие в национална
викторина “Образование на
бъдещето“по английски
Конкурс за превод- IIкръг

МО по италиански
език
МО по английски
Н. Патерсън
МО по
информатика и ИТ
МО поиспански
език
Ръководството,
Председателите на
МО и класните
ръководители

МО по английски
език

Карнавал в Испания
Участия с представителни
отбори в състезания на
ученическите игри
Работа на групите по проект
«Твоят час»
Работа по национална
програма “Ученически
олимпиади и състезания”,
модул
“ Осигуряване на обучение
на талантливи ученици за
участие в ученическите
олимпиади”
месец МАРТ
Честване на 140 години от
01.03.2018
Освобождението на
България
Участие в тържествата по
03.03.2018
случай Националния
празник на България
Седмица на франкофонията

20-27.03.2018

МО по френски и
испански език
МО по испански
език
МО по физ.възп. и
спорт
Неди Абрашева
Неди Абрашева

Учителите по
история, Кр.
Войнова
МО по ОНГО:.
Т.Тодоров
Класните
ръководители

Национално състезание по
английски език с формата на
изпитите Пиърсън:
национален кръг
Седмица на испанското кино
Ренесансовият човек-10кл

МО по френски
език
МО по английски
език
Н. Патерсън
11-15 март 2018 МО по
испанскиезик
МО по БЕЛ

Участие в математическите
състезания „Европейско
кенгуру”
Участие в националните
По графика на
кръгове на олимпиадите по
МОН
предмети:
Френски език- 24.03.2018 Пловдив
Испански език – 31.03.2018 –
В. Търново
Италиански език 24.03.2018 – София
БЕЛ-31.03.2018-Сливен
Английски език-25.03.2018Кърджали
Участие в регионалната
ученическа философска
конференция. Конкурс за
философско есе
Световен ден на водата

23.03.2018

22.03.2018

МО по математика,
информатика и
информационни
технологии
МО по предмети

Учителите по
философия
МО по природни
науки

Национален фолклорен
конкурс „Орфеево изворче”,
Ст. Загора
“Непознатият Смирненски“12 клас

П. Запрянова

Участие с представителни
отбори в масовите спортни
прояви от спортния календар
на Община Бургас
Работа на групите по проект
«Твоят час»
Работа по национална
програма “Ученически
олимпиади и състезания”,
модул

МО по физ.възп. и
спорт

МО по БЕЛ

Неди Абрашева
Неди Абрашева

“ Осигуряване на обучение
на талантливи ученици за
участие в ученическите
олимпиади”
месец А П Р И Л
Изпит за получаване на
сертификат за Билингвално
обучение
Театър на френски език
Ден на Земята
Мотивът за погубената
младост в поезията на Ботев
и Яворов
Състезание „Стъпала на
знанието. Български език и
литература”
„За и против ГМО”
Едноседмично обучение в
БСУ по проект РЕАК
ПС –
Тържествен педагогически
съвет
Тържества във връзка с
130 –годишнината на
гимназията

Участие с представителни
отбори в състезания от
спортния календар на
Област Бургас
Проверка на готовността на
учениците за ДЗИ по БЕЛ
Изпит DELE
Страстната седмица в
Испания-традиции и обичаи
Изложба ретро-рестарт –
мобилни технологии от
миналото
Работа на групите по проект
«Твоят час» и «Осигуряване

22.04.2018

Вера Антонова;
учителите по
неезикови
дисциплини на
френски език
МО по френски
Н. Абрашева
МО по природни
науки
К. Чиликова
Д.Атанасова,
Т.Христова
МО по БЕЛ
МО по природни
науки
Н. Николов
Ръководство
Преподавателите от
МО по
история,БЕЛ,
музика,
изобразително
изкуство
МО по физ.възп. и
спорт
МО по БЕЛ
Директор
МО по
информатика
МО по
информатика
Неди Абрашева

на обучение на талантливи
ученици»
месец МАЙ
Честване на Първи май, на 6
май, 11 май, 24 май
Честване Деня на Европа
09.05.2018
чрез интерактивни уроци и
игри

Кл. р-ли
Учителите по
история,
МО по езици и
чуждоезикови
дисциплини

Изложба
А. Петрова
МО по БЕЛ

“Голи са без книги всички
народи....“-9 клас
Седмица на отворени врати
Ден на ученическата
автономия,
Участие в „Панорама на
средното образование” в
БСУ

09-12.05.2018

Ръководство, УС и
МО

Състезание за сайт и
презентации “Върви
народе,възродени...“

МО по
информатика

ПС:
•

Ръководството
Държавни зрелостни
изпити.

Участие в конкурс за поезия
на испански език
Изпращане на випуск 2018
Ден на славянската
писменост и
култура – 24 май –
подготовка на блок за
празничното шествие
Провеждане на ДЗИ в 12
клас
Участие в изпитите за DELE
Световен ден на
биоразнообразието;
Европейски ден на
парковете

МО по испански

15.05.2018

Кл. р-ли на 12 клас,
МО по ФВС

21.05.2018
23.05.2018

Ръководството
Директор

05.2018
МО по природни
науки

Международен ден на
астрономията

Учителите по
физика и
астрономия
Христина Димова

Презентация „Великите
химици”
Участия във втория етап на
ученическите игри
Работа на групите по проект
«Твоят час» и «Осигуряване
на обучение на талантливи
ученици»

МО по физ.възп. и
спорт
Неди Абрашева

месец ЮНИ
Ден на детето – запознаване 01.06.2018
с конвенцията на ООН за
правата на детето
Ден на Ботев и на загиналите 02.06.2018
в
националноосвободителните
борби

Кл. р-ли

Национален празник на
Италия - викторина за
Италия
Дни на италианското кинозапознаване с известни
итал.режисьори и актьори
Световен ден на околната
среда
Бургас – най-добрият екоград за живеене

МО по италиански

02.06.2018

МО по италиански

05.06.2018

Провеждане на
сертификатни изпити по
английски език
НВО по дигитални
компетентности 10
клас
Тържествено раздаване на
дипломите на 12 клас

11.06 17.06.2018

Световен ден за борба с
дрогата

26.06.2018

Фестивал „Солей”, Созопол

МО по история

МО по природни
науки
МО по природни
науки
Хр. Димова
МО по английски
език
Н. Патерсън
МО по
информатика ИТ
Кл. р-ли на ХII
класове; Директор
К. Мишинова
П. Запрянова, МО
по френски език

Участие в конкурс „Морска
перла”
Участие в международен
конкурс „Радост на брега”
Международен конкурс
„Слънце, радост, красота”,
Несебър
Франкофоли 2018,
Младежки модул
Тържества в осмите класове по
езици

П. Запрянова
П. Запрянова
П. Запрянова;
учителите по ИТ
Благоевград

Вера Антонова

26-30.06.2018

Преподавателите по
първи чужд език в
осми клас

ПС:
•

Анализ
на
резултатите
от
учебната година
• Резултати от ДЗИ
Работа на групите по проект
«Твоят час» и «Осигуряване
на обучение на талантливи
ученици»
Месец ЮЛИ
Годишен отчетен съвет
Доклад за самооценяване на
ПГРЕ “Г.Ст.Раковски“

Ръководството

Неди Абрашева

Ръководство

