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ГРАФИК 
 

за провеждане на дистанционно обучение от учителите, считано от 30.11.2020г. 

в условията на обявена епидемиологична обстановка 
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№ 

 

Учител Учебен предмет Клас Дейност Час от..…до..… 

 

1 Маринка 

Аврамова 

Стоянова 

Учебни предмети в 

начален етап 

 

2 и 4 Подготовка на уроци, насоки, домашна 

работа 

08.00-10.00 

Препращане на материалите до учениците 

– по електронен път, на хартия 

10.00-12.00 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда, по телефон, социални 

мрежи 

14.00-15.00 

2 Иванина 

Ивелинова 

Паскалева 

група ЦДО в 

начален етап, 

замества №1 за 

периода от 

23.11.2020г. до 

22.12.2020г. 

1-4 

 

Подготовка на уроци, насоки, домашна 

работа 

08.00-10.00 

Препращане на материалите до учениците 

– по електронен път, на хартия 

10.00-12.00 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда, по телефон, социални 

мрежи 

14.00-15.00 

3 Мариян 

Желязков 

Янулов 

Учебни 

предмети в 

начален етап 

1 и 3 Подготовка на уроци, насоки, домашна 

работа 

08.00-10.00 

Препращане на материалите до учениците 

– по електронен път, на хартия 

10.00-12.00 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда, по телефон, социални 

мрежи 

14.00-15.00 

4 Николинка 

Ангелова 

Пенчева 

БЕЛ и Руски език 2-7 Подготовка и провеждане на уроци, 

насоки, домашна работа 

08.00-10.00 

Препращане на материалите до учениците 

– по електронен път, на хартия 

10.00-12.00 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда, по телефон, социални 

мрежи 

14.00-15.00 



 

 

 

 

 

5 Станислава 

Миткова 

Георгиева  

Математика, ИТ, 

Музика, ИИ, ТП, 

ФВС-м 

5-7 Подготовка и провеждане на уроци, 

насоки, домашна работа 

08.00-10.00 

Препращане на материалите до учениците 

– по електронен път, на хартия 

10.00-12.00 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда, по телефон, социални 

мрежи 

14.00-15.00 

6 Спасислав 

Димитров 

Спасов  

БЗО, ХООС, ЧП, 

ФВС в дните 

вторник, четвъртък 

и петък 

5-7 Подготовка и провеждане на уроци, 

насоки, домашна работа 

08.00-10.00 

Препращане на материалите до учениците 

– по електронен път, на хартия 

10.00-12.00 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда, по телефон, социални 

мрежи 

14.00-15.00 

7 Марияна 

Денева 

Габровска 

ИЦ, ГИ, ИИ  

в дните 

понеделник и 

сряда 

5-7 Изготвяне на материали за подпомагане 

самоподготовката на учениците, 

подготовка на уроци, насоки 

08.00-10.00 

Препращане на материалите до учениците 

– по електронен път, на хартия 

10.00-12.00 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда, по телефон, социални 

мрежи 

14.00-15.00 


