
МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

месец ЮНИ 

 

№ Дейности и задачи Срок Отговорник Забележка  

    1 

Организация и провеждане на ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ 

по избор при спазване на противоепидемичните 

мерки. 

01.06. и 03.06 

2020г. 

Ръководството   

2 
Ден на детето – виртуално отбелязване на празника 

с рисунки и презентации 

01.06.2020 А. Петрова  

3 

Ден на Ботев и на загиналите в 

националноосвободителните борби – отдаване на 

почит виртуално и с индивидуално поднасяне на 

цветя на паметниците на героите. 

02.06.2020 Учителите по 

история 

 

4 

Национален празник на Италия – изготвяне и 

разпространяване на материали за популяризиране 

на италианската история и култура. 

02.06.2020 МО  по 

италиански език 

 

5 
Дни на италианското кино- запознаване с известни 

италиански режисьори и актьори 

юни 2020 МО по италиански 

език 

 

6 
Отбелязване на Световен ден на околната среда 5.06.2020 МО по природни 

науки 

 

7 

Попълване от учениците в 10.клас на заявления за 

трети и четвърти профилиращ предмет във втората 

гимназиална степен 

до 12 юни 2020 Класните 

ръководители на 

10.класове 

 

8 

Попълване от учениците в 11.клас на заявления за 

ЗИП в 12.клас 

до 16 юни 2020 Класните 

ръководители на 

11.класове 

 

9 
Подготовка на дипломите за средно образование на 

зрелостниците  

15-19 юни по 

график 

Ст. Андонова и 

кл.р-ли на 12.клас 

 

10 

Тържествено раздаване на дипломите на 

дванадесети клас 

26 юни 2020 Директор,   

кл. ръководители 

на 12. клас  

 

11 

Национални кръгове на олимпиадите по БЕЛ и по 

чужди езици. 

27 и 28 юни 2020 Ръководството и 

учителите, които 

имат класирани 

ученици 

 

12 

Международен ден за борба със злоупотребата и 

нелегалния трафик на наркотици 

26 юни 2020 К.  Мишинова и 

класните 

ръководители 

 

13 

Оформяне на срочен и годишен успех на 

учениците 

26 юни 2020 Учителите по 

всички 

дисциплини 

 

14 
Предаване на отчетите на МО за годишния успех 

по предмети 

26 юни 2020 Председателите на 

МО 

 

15 
Попълване на училищната документация – лични 

дела на учениците 

29 и 30 юни  Класните 

ръководители 

 

16 

ПС:  

 Анализ на резултатите от учебната 

2019/2020 година 

 Анализ на резултатите  от ДЗИ в 12 клас  

1 юли 2020 

10:00ч. 

Ръководството  

 

 


