
 

УТВЪРЖДАВАМ: …………… 

ДИРЕКТОР: Д. СТАНКОВА 

 

ГРАФИК 

 за провеждане на електронно обучение от учители по ООП, 

считано от 16.03.2020 г. през учебната 2019 / 2020 година, в 

условията на обявено извънредно положение на територията на 

Република България 

 

I.Провеждане на електронно обучение: 

№ учител клас дейност час 

от...до.... 

1. Ивелина Иванова 

Топалова –учител 

начален етап 

I 

II 

Подготовка на план за урок, 

насоки, домашна работа в 

електронен вариант. 

8.00 -10.00 

13.00-14.00 

Работа в компютърния 

кабинет в училище или в 

друга електронна среда 

10.00-10.30 

11.30-12.30 

Кореспонденция с родители 

и ученици в електронна 

среда, по телефон, социални 

мрежи, чрез училищен 

медиатор 

10.30-11.30 

2. III 8.00 -10.00 

Основно училище „ Отец Паисий” с. Лозенец, общ. Крушари, обл. 

Добрич,  улица Първа № 56; тел.: 0899171974, e- mail: oulozenec@abv.bg 



Наталия Недкова 

Нейкова –Стоянова 

– старши учител 

начален етап 

 

IV 

Подготовка на план за урок, 

насоки, домашна работа в 

електронен вариант. 

13.00-14.00 

Работа в компютърния 

кабинет в училище или в 

друга електронна среда 

10.00-10.30 

11.30-12.30 

Кореспонденция с родители 

и ученици в електронна 

среда, по телефон, социални 

мрежи, чрез училищен 

медиатор 

10.30-11.30 

3. Георги Димитров 

Георгиев – главен 

учител 

прогимназиален 

етап /Биология и 

здравно 

образование, 

Химия и опазване 

на околната среда, 

География и 

икономика, 

Човекът и 

природата/  

V 

VI 

VII 

Подготовка на план за урок, 

насоки, домашна работа в 

електронен вариант. 

8.00 -10.00 

13.00-14.00 

Работа в компютърния 

кабинет в училище или в 

друга електронна среда 

10.00-10.30 

11.30-12.30 

Кореспонденция с родители 

и ученици в електронна 

среда, по телефон, социални 

мрежи, чрез училищен 

медиатор 

10.30-11.30 

4. Пенка Димитрова 

Божкова – старши 

учител 

прогимназиален 

етап /Български 

език и литература, 

V 

VI 

VII 

Подготовка на план за урок, 

насоки, домашна работа в 

електронен вариант. 

8.00 -10.00 

13.00-14.00 

Работа в компютърния 

кабинет в училище или в 

друга електронна среда 

10.00-10.30 

11.30-12.30 



Руски език-1,2,3,4,5 

и 6 клас// 

Кореспонденция с родители 

и ученици в електронна 

среда, по телефон, социални 

мрежи, чрез училищен 

медиатор 

10.30-11.30 

5. Диана Иванова 

Борисова – 

Александрова – 

учител 

прогимназиален 

етап /Математика, 

Информационни 

технологии, 

Физика и 

астрономия/ 

V 

VI 

VII 

Подготовка на план за урок, 

насоки, домашна работа в 

електронен вариант. 

8.00 -10.00 

13.00-14.00 

Работа в компютърния 

кабинет в училище или в 

друга електронна среда 

10.00-10.30 

11.30-12.30 

Кореспонденция с родители 

и ученици в електронна 

среда, по телефон, социални 

мрежи, чрез училищен 

медиатор 

10.30-11.30 

6. Станислав Рачев – 

учител 

прогимназиален 

етап – лектор 

/История и 

цивилизация/ 

V 

VI 

VII 

Подготовка на план за урок, 

насоки, домашна работа в 

електронен вариант. 

8.00-8.30 

Работа в компютърния 

кабинет в училище или в 

друга електронна среда 

8.30-9.30 

Кореспонденция с родители 

и ученици в електронна 

среда, по телефон, социални 

мрежи, чрез училищен 

медиатор 

9.30-10.00 

 

 

 



II. Седмично разписание: 

Начален етап на обучение 

 I клас II клас III клас IV клас 

понеделник 1.БЕЛ 

2.БЕЛ 

3.Математика 

1.БЕЛ 

2.БЕЛ 

3.Руски език 

1.Човекът и 

природата 

2.БЕЛ 

3.БЕЛ 

4.Математика 

5.Комп.моделиране 

1.Човекът и 

природата 

2.БЕЛ 

3.БЕЛ 

4.Математика 

5.Комп.моделиране 

вторник 1.Околен свят 

2.БЕЛ 

3.БЕЛ 

4.Математика 

1.Околен свят 

2.БЕЛ 

3.БЕЛ 

4.Математика 

1.Човекът и 

обществото 

2.Руски език 

3.БЕЛ 

4.БЕЛ 

1.Човекът и 

обществото 

2.Руски език 

3.БЕЛ 

4.БЕЛ 

5.Математика 

сряда 1.БЕЛ 

2.БЕЛ 

3.Математика 

1.БЕЛ 

2.БЕЛ 

3.Математика 

1.Руски език 

2.БЕЛ 

3. БЕЛ 

1.Руски език 

2.БЕЛ 

3. БЕЛ 

четвъртък 1.БЕЛ 

2.БЕЛ 

3.Математика 

1.БЕЛ 

2.БЕЛ 

3.Математика 

4.- 

5.Руски език 

1.БЕЛ 

2.БЕЛ 

3.Руски език 

4.Математика 

.БЕЛ 

2.БЕЛ 

3.Руски език 

4.Математика 



петък 1.БЕЛ 

2.Математика 

1.БЕЛ 

2.Математика 

1.Човекът и 

обществото 

2.БЕЛ 

3.Математика 

1.Човекът и 

природата 

2.БЕЛ 

3.Математика 

 

Прогимназиален етап на обучение 

 V клас VI клас VII клас 

понеделник 1.География и 

икономика 

2.Математика 

3.Информационни 

технологии 

4.Човекът и природата 

1.География и 

икономика 

2.Математика 

3.Информационни 

технологии 

4.Човекът и природата 

1.Математика 

2.География и 

икономика 

3.Биология и здравно 

образование 

4.Информационни 

технологии 

5.Руски език 

6.Химия и опазване на 

околната среда 

вторник 1.Математика 

2.История и 

цивилизация 

3.Математика 

4.БЕЛ 

5.Човекът и природата 

1.Математика 

2.История и 

цивилизация 

3.Математика 

4.БЕЛ 

5.Човекът и природата 

1.История и 

цивилизация 

2.Математика 

3.БЕЛ 

4.Математика 

5.БЕЛ 

сряда 1.История и 

цивилизация 

1.История и 

цивилизация 

1.Математика 



2.БЕЛ 

3.БЕЛ 

4.Математика 

5.Руски език 

2.БЕЛ 

3.БЕЛ 

4.Математика 

5.Руски език 

2.История и 

цивилизация 

3.Физика и астрономия 

4.БЕЛ 

5.Руски език 

четвъртък 1.БЕЛ 

2.Човекът и природата 

3.Математика 

4.Руски език 

1.БЕЛ 

2.Човекът и природата 

3.Математика 

4.Руски език 

1.Математика 

2.БЕЛ 

3.Биология и здравно 

образование 

4.Химия и опазване на 

околната среда 

петък 1.Човекът и природата 

2.Руски език 

3.БЕЛ 

4.БЕЛ 

5.География и 

икономика 

1.Човекът и природата 

2.Руски език 

3.БЕЛ 

4.БЕЛ 

5.География и 

икономика 

1.БЕЛ 

2.БЕЛ 

3.География и 

икономика 

4.Химия и опазване на 

околната среда 

5.Руски език 

 

 

III. Дневен режим: 

Начален етап на обучение 

1 час 8.30 - 8.50 

2 час 9.00 – 9.20  

3 час 9.30 – 9.50 



4 час 10.00 – 10.20 

5 час 10.30 – 10.50 

 

Прогимназиален етап на обучение 

1 час 8.30 - 9.00 

2 час 9.10 – 9.40  

3 час 9.50 – 10.20 

4 час 10.30 – 11.00 

5 час 11.10 – 10.40 

6 час 11.50 – 12.20 

7 час 12.30 – 13.00 

 


