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

 

МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

ФЕВРУАРИ 2023г. 

 

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Участие в мероприятия на Община Бургас и РИМ –

Бургас-поднасяне на венец на паметника на 

Освободителите по повод  Освобождението на 

Бургас  

06.02.2023 МО по ОНГО 

Кр. Войнова  

Анализ на резултатите от първия учебен срок по 

методически обединения 

06-09 февруари 2023 МО по предмети и 

ръководството 

ПС:  

Анализ на резултатите от първия учебен срок. 

28 февруари 2023 Ръководството,   

Председателите на 

МО и класните 

ръководители 

Областен кръг на олимпиади по 

Философия – 04.02.23 

френски език – 11.02.23 

испански език – 11.02.23 

италиански език – 11.02.23 

английски език – 01.02.23 

история – 26.02.23 

февруари 2023 по 

график на МОН 

Неди Абрашева 

МО по съответните 

предмети 

Подготовка на работната среща по проект 

„Културното наследство и изкуството на живота“ 

февруари-март 2023 Д. Костова 

Провеждане на часове на класа на тема: «Децата и 

онлайн-тормозът и заплахите в интернет» 

13/ 20 февруари 2023 УКС, училищен 

психолог и класни 

ръководители 

Отбелязване на Деня за безопасен интернет 14 февруари 2023 Нора Кондева 

Изпити DELF scolaire 18-19 февруари 2023 Директор  

МО по френски език 

Отбелязване на Деня на любовта - Св.Валентин-

проекти/състезание по класове  

6-14 .02.2023 МО по АЕ; 

МО по БЕЛ, ЧЕ, ИТ 

и изкуства 

Участие в мероприятията на Община Бургас - 

Отбелязване на 150 г. от обесването на В. Левски и 

поднасяне на венец на паметника на Апостола на 

свободата;  

ученическо творчество 

19.02.2023 МО по ОНГО -

учителите по 

история и 

цивилизация 

Ивелина Динева; 

МО по БЕЛ 

Участие в Националния конкурс за театър на 

испански език  

февруари 2023 Мириам Домингес 
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Конкурс за превод „Иван Иванов“ – първи кръг февруари 2023 МО по ФЕ (В. 

Антонова) 

МО по ИсЕ 

(Р. Пенчева) 

Конкурс за писане на испански език към 

посолството на Испания 

февруари 2023 МО по испански 

език 

Libriamoci – презентации и четене на оригинални 

текстове от италиански автори 

февруари 2023 МО по италиански 

език 

Участия  с представителни отбори в състезания на 

ученическите игри – общинско, областно и зонални 

първенства 

февруари 2023 МО по ФВС 

Отбелязване на Деня на розовата фланелка   22 февруари 2023 МО по ОНГО – 

учителите по 

философия;  

Н. Кондева 

Вътрешноучилищна квалификация за използване 

на Escape Rooms 

февруари 2023 МО по АЕ 

Н. Патерсън 

 


