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ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ „Г. С. РАКОВСКИ“ –БУРГАС 

 

МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

НОЕМВРИ 2022г. 

Честване на Деня на народните будители /1.11/  

Урок-презентация за народните будители 

Изложба с рисунки на портрети на будители 

Интердисциплинарен урок за народните будители 

Ноември  2022 

 

 

28.10.2022 

МО по ОНГО  

Класни ръководители 

Ася Петрова 

К. Иванова, Кр. Войнова 

Team building на колектива - екскурзия един уикенд през месеца Ръководството 

Работна среща по иновацията «Създаване на дигитални 

образователни ресурси за активно преподаване и учене»  

ноември 2022 Елена Кирова 

Николай Николов  

Световен ден на добротата. Беседа в ЧК и часовете по БЕЛ за 

добрата постъпка и добротата като качество 

13.11.2022 MO по БЕЛ 

Подготовка на работната среща във Финландия по проект 

„Културното наследсто и изкуството на живота“ 

ноември-декември 2022 Д. Костова 

Отбелязване на Деня на мъртвите (1 ноември) – как и защо се 

празнува в Мексико  

01,11. 2022 МО по испански език 

Подготовка на работната среща във Виртон и мобилност по 

проект „Киното в училище“ в Белгия 

14-18.11.2022 Р. Георгиева 

Д. Костова 

Провеждане на изпит DELE 17-18.11. 2022 МО по испански език 

Провеждане на работна среща на МО на класните 

ръководители на тема „Приобщаващо образование и ролята 

на класния ръководител“ 

ноември 2022 МО на класните 

ръководители, училищен 

психолог 

Подготовка на желаещите да участват в регионалното 

състезание по математика и ИТ «Св. Николай Чудотворец» и 

коледното състезание по математика 

ноември 2022 МО по математика и ИТ 

Отбелязване на Световната седмица на предприемачеството 

съвместно с Junior Achievement България 

ноември 2022 МО по ОНГО, В.Русева 

Участие в първия кръг на състезанията по БЕЛ: 

„Любословие”  (8 – 12 клас) 

 ноември 2022 МО по БЕЛ 

Отбелязване на Деня на толерантността   16.11.2022 Учителите по философия 

класни ръководители и 

психолог 

Многоезично състезание – Национален кръг – гр. Ловеч 19.11.2022 МО по ЧЕ 

Ден на християнското семейство. Беседа в ЧК за семейството 

и семейноте ценности 

21.11.2022 МО по БЕЛ 

XVI Национален конкурс „Морето, морето, морето...“ за 

литературно творчество и компютърна рисунка 

ноември 2022 МО по БЕЛ 

Европейска седмица за намаляване на отпадъците 20-28.11.2022 МО по природни науки 

Литературен франкофонски конкурс Ален Деко ноември 2022 МО по френски език 

Участие в състезанието по творческо писане на английски 

език 

22-23.11.2022 МО по АЕ 

Отбелязване на  Деня на благодарността (24.11.2021) по 

випуски 

21-25.11.2022 МО по АЕ 

Беседа на тема „Следите на Бургас в българската литература“ 28.11.2022 МО по БЕЛ 

ПС:  

1. Анализ на резултатите от входните нива 

2. Информация за резултатите от анкетата за 

тормоза в училище 

3. Предприемачеството в ПГРЕ «Г. С. 

Раковски» - настояще и перспективи 

 

ноември 2022 
 

Е. Кирова 

К. Мишинова 

 

 

В. Русева 

Участие с представителни отбори в Ученически игри – 

Общинско първенство 

 

ноември 2022 МО по ФВС 

Отбелязване на «Седмица на италианската кухня по света» - 

презентации, дегустации на типични италиански 

специалитети 

ноември 2022 МО по италиански език 

Вътрешноучилищна квалификация за оценяване в електронна 

среда с приложението СмарТест 

ноември 2022 МО по АЕ и ИТ 

 


