
Във връзка с въведената извънредна ситуация в Р България за ограничаване на COVID-19, е изработен временен график на учебното време: 

 

ГРАФИК  НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЯ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

ЗА ПЕРИОДА 16.03.2020 г.-20.03.2020 г.- затвърдяване, упражняване, обобщаване 

За периода 23.03.2020 г. – 27.03.2020 г. – има вероятност да започне преподаване на нови теми, в процеса ще се включат и учителите в 

ГЦОУД 

 

График за 16.03.2020 г. - Понеделник 

Учеб

ен 

час 

Паралел

ка 

Учебен 

предмет 

Преподава

тел 

Времетрае

не 

от…..до…

. 

За ел.час 

20 мин.в I 

и II кл., 30 

мин. за 

III – 

VIIкл. 

Почивк

а 

от…до

…. 

Брой ученици – обучение в електронна среда и използвани 

платформи и ресурси 

ОСОБЕНОСТИ 

Брой ученици – 

обучение извън 

електронна 

среда –работни 

материали и 

начин на 

предаване на 

учениците 

ОСОБЕНОСТИ 

1 I „а“     Изработка на работни материали, тестове,……., които се 

качват в …….платформа, фейсбук страница на 

училището…….., проекти, консултации от учителя и др. 

Крайният продукт се изпраща за проверка, рецензия или 

указания за корекция., има разнообразие на дейности и 

6 – работни 

материали, 

които се 

разпечатват, 

учителят 



самостоятелна работа Учениците не са дълго време нпред 

монитора 

прозвъня по 

телефоните на 

родителите, 

дежурния 

хигиенист ги 

предава, след 

което се 

събират, 

проверяват и 

подреждат в 

папки на класа 

2 I „а“       

3 I „а“       

4 I „а“       

5 I „а“       

1 I „б“ БЕ Ани 

Мудева 

9:00-9:30 10 мин 26 у-ци по предварителен график направен от мен и 

родителите наблюдават видео урок в „Уча се“ Урок 77 и 

решават тест. Контакт с родителите от 9:00ч до 15:00 часа по 

време на работата в Уча се, за консултация и подпомагане. 

 

 

2 I „б“ БЕ - 

Четене 

Ани 

Мудева 

9:40-10:10 20 мин.  26 у-ци 

 Буквар стр.82 

УТ 2 стр.70 



3 I „б“ Математи

ка 

Ани 

Мудева 

10:30-

11:00 

10 мин.  Урок 84 от 

Учебник и УТ 

4 I „б“ БЕ - 

Писане 

Ани 

Мудева 

11:10-

11:30 

 26 ученици  

Диктовка 

https://pretvoritel.com/dictation-the-ugly-duckling-

1/?fbclid=IwAR0ku-gDrdyw5kAe7oN-

GHX3AxNYBgpwZ0p9Xbjp8NGmA1Klj4TqlsYEfgI 

 

5 I „б“ БЕ Пламена 

Димитрова 

15:00-

15:35 

15 мин.  26 ученици 

Тренировъчно 

помагало по БЕ 

на издателство 

Слово Буква Ю 

Стр.104,105,106

,107 

Кореспонденци

я с родителите 

по Месенджар, 

GSM за 

подпомагане в 

изпълнението 

на поставените 

задачи 

1 I „б“ Мат. Пламена 15:50- 10 мин.  26 ученици 



Димитрова 16:25 Сборник по 

математика на 

издателство 

Булвест Урок 84 

2 I „б“ Кратки 

занимани

я по БЕ, 

МАТ и 

ЗИ 

Пламена 

Димитрова 

16:35-

17:05 

 26 ученици 

https://learningapps.org/?fbclid=IwAR19dROzcQrPqu3bacu5toJp

kpnvacfqOt2_-yQgXqZHWmv0eMCr_2CTkhY 

Всеки се е регистрирал и получавам обратната информация от 

работата на всяко дете. 

 

3 I„б“  Пламена 

Димитрова 

15:00-

21:00 

 Във постоянна връзка с родителите, които работят по график 

с платформата „Уча се“ 

Подготвям материали и онлайн занимания за предстоящия 

онлайн учебен ден. 

 

4 I „б“  Ани 

Мудева 

9:00-15:00  Направила съм папка на класа със папки на всяко дете. 

Родителите ми снимат работата на децата за деня с дата и 

подпис на родителя, и аз ги подреждам във съответните 

папки. 

 

5 I „б“  Ани 

Мудева 

8:00-9:00  Подготвям материали за предстоящия онлайн учебен ден. 

Проверяван дневния бюлетин от платформата Уча се, по 

графика проверявам всяко дете, дали е изпълнило поставената 

задача и как се е справило с теста към урока. 

 

 

1 I „б“       

https://learningapps.org/?fbclid=IwAR19dROzcQrPqu3bacu5toJpkpnvacfqOt2_-yQgXqZHWmv0eMCr_2CTkhY
https://learningapps.org/?fbclid=IwAR19dROzcQrPqu3bacu5toJpkpnvacfqOt2_-yQgXqZHWmv0eMCr_2CTkhY


2 III „а“       

3 III „а“       

4 III „а“       

5 III „а“       

1 IV„а“       

2 IV„а“       

3 IV „а“       

4 IV „а“       

5 IV „а“       

1 IV„б“       

2 IV„б“       

3 IV „б“       

4 IV „б“       

5 IV „б“       

 

Обобщена справка: ученици без устройства –  

                                  Ученици без интернет –  

                                  По др.причини – ....... – семейства, които заминават в други населени местап/села, без интернет достъп/ 


