
МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

месец МАЙ 

1. Дейности свързани с честване на Деня на 

Европа – интерактивни игри; рецитал 

Изложба 

 

04.-.07 май 2021 Учителите по история,  

 МО по ЧЕ и ОНГО 

Ася Петрова 

2. Представяне на сборник с разкази на 

английски език на випуск 2021 (при 

успешна реализация на проекта) 

до 10 май 2021 Н. Патерсън 

3. Среща с бургаски творец и запознаване с 

особеностите на творческия процес 

 

до края на май 2021 Т. Вълева 

 

4. Участие в конкурса за поезия на испански 

език, организиран от посолството на 

Кралство Испания 

14 май 2021 Таня Златанова 

Хр. Николова 

М. Домингес 

5. ПС:  

1. Държавни зрелостни изпити – 

инструктажи и организация 

2. Предложения за награждаване 

на ученици от 12. клас 

  

17 май 2021 от 13:10ч 

онлайн в служебната 

платформа 

Ръководството 

 

Кл. ръководители на 12 кл. 

 

 

6. Изпращане на випуск 2021г.  12.05.2021 Кл. ръководители на 12 

клас; 

7. Ден на химията – 151 години от 

публикуването на Периодичната таблица и 

186 години от рождението на Д. Менделеев 

май 2021 Мо по природни науки 

8. Ден на славянската писменост и  

култура – 24 май –  

май 2021 Класните ръководители и 

МО по БЕЛ 

9. ДЗИ  в XII клас 19.05.2021 

21.05.2021 

Ръководството 

10. Подготовка на учениците от Х клас, които 

ще се явяват на НВО по математика 

май 2021 МО по математика 

11. Дейности по проект Еразъм+ „ Без 

отпадъци, без загуби” и мобилност до 

Сицилия 

май 2021 Д. Костова 

12. Формиране на екип от 10 учители, които да 

продължат работата по иновацията на 

гимназията през втората година. 

края на май 2021 Н. Николов и 

преподавателите от 

пилотния екип, Е. Кирова 

13. Инструктаж за водене на училищна 

документация, свързана с приключване на I 

гимназиален етап 

май 2021 Елена Кирова 

Неди Абрашева 

Станислава Андонова 

14. Инструктаж за водене на училищна 

документация, свързана с изготвянето на 

дипломи за завършено средно образование 

май 2021 Елена Кирова 

Неди Абрашева 

Станислава Андонова 

 


