
ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ „Г. С. РАКОВСКИ“ - БУРГАС 

МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  2021г. 

 

1 Световен ден на борбата срещу СПИН   1.12.2020 Ангелина Ангелова  

2 Участие в тържествата на Община Бургас по 

случай празника на града. 

 

Никулден - изготвяне на плакати и рисунки; 

фотоконкурс «Късчета любов в Бургас». 

 6 декември 2021 Класните 

ръководители и  МО 

по ОНГО 

Ася Петрова 

Калинка Мишинова 

3 Участие в националното и регионалните 

състезания по математика и ИТ. 

декември 2021 МО по математика и 

ИТ 

4 Участие в общинския кръг на олимпиадите 

по: 

математика,  

информационни технологии,  

история, 

гражданско образование, 

философия, 

география. 

декември 2021 

по график 

Н. Абрашева/ Е. 

Кирова 

Преподавателите по 

съответните 

дисциплини. 

5 Вътрешнометодическа квалификация за 

използването на ИТ в обучението по БЕЛ 

18.12.2021 Н. Железчева 

6 Обмяна на опит и приобщаване на 

новоназначените педагогически 

специалисти 

декември 2021 Председателите на МО 

7 Кулинарни дейности обвързани с 

тематиката на проектите «Културното 

наследство и изкуството на живота» и «Без 

отпадъци, без загуби» 

Коледна изложба, свързана с темите на 

двата проекта. 

13-17 декември 

2021 

Д. Костова 

Ст. Будурова,  

В. Антонова,  

П. Якимова,  

Д. Бинкова 

8 Коледа във франкофонския свят декември 2021 МО по френски език 

9 Участие в Общинския конкурс за коледна 

картичка «Рождество Христово» 

Коледа в гимназията – изготвяне на 

картички и рисунки 

декември 2021 Ася Петрова 

 

10. Коледен конкурс за есе:  

Мислите на един домашен пантоф;  

Ако пижамите можеха да философстват; 

Какво научих за живота по терлици. 

16-20.12.2021 МО по БЕЛ; 

преподавателите по 

философия и ГО; 

Никол Чолакова – 

предс. на ученическия 

парламент 

11 Да върнем коледния дух в ПГРЕ – 

изработване на коледен календар на 

английски език 

01.12.2021г. МО по АЕ 

12 Коледни тържества 

(презентации/проекти/състезания по 

випуски и запознаване с различни коледни 

20-23 

декември.2021 

Кл.ръководители,  

МО по ЧЕ 

 



традиции на народите; изработка на коледни 

картички и украса). 

 

 

13 Коледни инициативи/благотворителен базар 

с цел набиране на средства за публикуване 

на следващ сборник с ученическо 

творчество 

 Ученически 

парламент; 

МО по АЕ, 

МО по ОНГО 

 

14 Участие с представителни отбори в 

Ученически игри – Общинско първенство 

декември 2021 МО по ФВС 

15 Изготвяне на анализ на резултатите от 

атестацията на педагогичските специалисти 

в гимназията 

30.12.2021г. Н. Абрашева,  

Е. Кирова 

 


