
МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

месец АПРИЛ 
Изпит за получаване на сертификат за билингвално обучение април 2021 Н. Абрашева, З. 

Велчева; учителите по 

неезикови дисциплини 

на френски език 

Провеждане на състезание “Готови ли сте за матурата?” в ХII 

клас 

април 2021 Наска Железчева 

Дафина Атанасова 

Пробна матура по БЕЛ април 2021 

в дните на 

присъствен

о обучение 

Наска Железчева 

Участие в националния конкурс «Петя Дубарова» 24 април 

2021 

МО по БЕЛ 

Отбелязване на 140 години от рождението на Йордан Йовков 

(9.11.1880г) 

април 2021 Дария Манева,  

Таня Христова 

Пробна матура по английски език април 2021 Н. Патерсън 

Е. Маркова 

П. Павлова 

Отбелязване на великденските празници в МО по английски 

език. 

април 2021 К. Влъчков 

Представяне на български приказки на английски език от 

ученици в XI клас 

април 2021 Н. Патерсън 

Промоция и реклама на книгата “Finders Keepers & other 

stories” 

април 2021 Н. Патерсън 

Подготовка на учениците от ХII клас, които ще се явяват на 

ДЗИ по математика 

април 2021 МО по математика 

Презентации за обичаите в Италия и България по повод 

великденските празници 

26-29 

април 2021 

МО по италиански 

език 

Конкурс за есе по мисъл на италиански автор в Х и ХI клас 23 април 

2021 

Зл. Меранзова 

Отбелязване на Деня на Земята; изложба на рисунки и макети; 

представяне на модели, изработени от ученици 

22.04.2021 МО по природни 

науки и класните 

ръководители; А. 

Петрова 

Състезание по природни науки «Знам и мога» април 2021 МО по природни 

науки 

Седмица на астрономията 19-23 

април 2021 

Д. Стефанова 

М. Стоянова 

Честване на Страстната седмица в Испания-традиции и обичаи април 2021 МО  по испански език 

Дейности по проект «Иновации в действие» (в зависимост от 

епидемичната ситуация) 

15-17 

април 2021  

Н. Николов,  

Е. Кирова 

ПС : 

    1.Разпределяне на дейностите за отбелязване на празника на 

гимназията  през месец май 

    2. Избор на знаменосец и асистентки от XI клас  

    3. Предложения за награждаване на ученици от 12. клас за 

отличен успех през годините и за повишаване на престижа на 

гимназията. 

27 април 

2021 

Ръководство 

Класни ръководители; 

Преподавателите, 

участвали в 

квалификационни 

курсове 

 


