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График за обучение на паралелките в СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив от 16.11.2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, 
От 22.11.2021 г. (понеделник) до отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на 

здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България учебните 

занятия: 
• за I – IV клас ще се провеждат присъствено по утвърденото седмично разписание; 
• за V – XII клас ще продължат в електронна среда от разстояние чрез платформата Microsoft 

Teams. 

За провеждането на часовете от разстояние е необходим интернет и устройство (лаптоп, 
компютър, таблет или мобилно устройство). 

 В случай, че ученик отсъства от учебните занятия, му се поставят отсъствия. 
При провеждане на учебните часове ще се следва седмичното разписание на класа, но с 

променен времеви график, както следва: 
 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ПЪРВА СМЯНА 
(30 мин. учебен час) 

 

1. 8.00 – 8.30 часа 

2. 8.40 – 9.10 часа 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ: 9,10 – 9,30 часа 

3. 9.30 – 10.00 часа 

4. 10.10 – 10.40 часа 

5. 10.50 – 11.20 часа 

6. 11.30 -12.00 часа 

7. 12.10 – 12.40 часа 

 

 

ВТОРА СМЯНА – V клас  ГЦОУД 

1. 13,30 -14,00 часа 

2. 14,10 – 14,40 часа 

3. 14,50 – 15,20 часа 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ: 14,20 – 15,40 

4. 15,40 – 16,10 часа 

5. 16,20 – 16,50 часа 

6. 17,00 – 17,30 часа 
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ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ПЪРВА СМЯНА 
(40 мин. учебен час) 

1. 8,00 – 8,40 часа 

2. 8,45 – 9,25 часа 

3. 9,30 – 10,10 часа 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ: 10,10 – 10,30 часа 

4. 10,30-11,10 часа 

5. 11,20-12,00 часа 

6. 12,10-12,50 часа 

7. 13,00-13,40 часа 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Подкрепяйте, мотивирайте и контролирайте децата си да се запознават редовно с учебните 

материали, предоставени им от техните учители. 
За комуникация с родителите и учениците ще се използва платформата на електронния дневник 

Shkolo.bg. 

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно уведомени. 
Моля, следете съобщенията на сайта на училището и в Shkolo.bg.  

Информираме Ви, че педагогическите съветници на училището са на Ваше разположение за 

оказване на психологическа и методическа подкрепа.  
За връзка с пед. съветник на начален етап /Пенка Гогова/ използвайте електронна поща: 

penka.gogova@patriarcha.com и тел. номер: 0882909041 

За връзка с пед. съветник на прогимназиален и гимназиален етап /Елка Епитропова/ използвайте 

електронна поща: elka.epitropova@patriarcha.com и тел. номер: 0882909039 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! 


