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

МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ  2022г. 

 

1 Участие в мероприятия на Община Бургас и РИМ –

Бургас-поднасяне на венец на паметника на 

Освободителите по повод  Освобождението на 

Бургас  

 

06.02.2022 

 

Кр. Войнова  

 

2 Предаване на справките с анализ на резултатите от 

първия учебен срок 

11.02.2022 МО по предмети и 

ръководството 

3 ПС:  

Обсъждане на резултатите от първия учебен срок. 

 

Развитието на ПГРЕ «Г. С. Раковски» като 

иновативно училище.  

24.02.2022 

13:30 часа  

 

Председателите на 

МО и класните 

ръководители 

Е. Кирова 

4 Областен кръг на олимпиади по 

философия,  

френски език,  

испански език,  

италиански език,  

английски език, 

история,  

география 

По графика на 

МОН 

Неди Абрашева 

МО по съответните 

предмети 

5 Подготовка на работната среща по проект «Без 

отпадъци, без загуби» 

7.02 – 4.03. 

2022 

Д. Костова,  

Ст. Будурова,  

В. Антонова,  

П. Якимова 

6 Семинар на тема: «Обша подкрепа за целите на 

превенцията на обучителни затруднения и за 

превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение» 

февруари 

2022 

К. Мишинова 

7 Провеждане на часове на класа на тема: «Децата и 

онлайн-тормозът и заплахите в интернет» 

февруари 

2022 

УКС, училищен 

психолог и класни 

ръководители 

8 Отбелязване на Деня за безопасен интернет 7-8.02.2022 Нора Кондева и 

класните 

ръководители 

9 Отбелязване на Деня на розовата фланелка 26.02.2022 Т. Тодоров 

Нора Кондева 



10 Изпити DELF scolaire февруари 

2022 

Директор  

МО по френски 

език 

11 Отбелязване на Деня на влюбените -Св.Валентин-

проекти по класове 

14.02.2022 МО по английски 

език 

12 Участие в мероприятията на Община Бургас - 

Отбелязване на деня на обесването на В. Левски и 

поднасяне на венец на паметника на апостола на 

свободата 

19.02.2022 Ивелина Динева 

13 Конкурс за превод на френски и на испански език февруари 

2022 

МО по френски 

език и МО по 

испански език 

14 Il Carnavale di Venezia – презентации и видео 

материали 

февруари 

2022 

МО по италиански 

език 

15 Участия  с представителни отбори в състезания на 

ученическите игри – общинско, областно и 

зонални първенства 

февруари 

2022 

МО по ФВС 

 


