
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С.МОРАВА, ОБЩ.СВИЩОВ 
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ГРАФИК 

 

за обучение  на учениците от разстояние в електронна среда 

 

1.1. График на дистанционните часовете за учениците от I - III клас: 

Преди обяд: 

Час Времетраене 

I учебен час от 9.00 часа –   9.20 часа 

почивка от 9.20 часа –   9.40 часа 

II учебен час от 9.40 часа –   10.00 часа 

почивка от 10.00 часа –   10.20 часа 

III учебен час от 10.20 часа –  10.40 часа 

почивка от 10.40 часа - 11.00 часа 

IV учебен час от 11.00 часа – 11.20 часа 

почивка от 11.20 часа – 11.40 часа 

V учебен час от 11.40 часа – 12.00 часа 

почивка от 12.00 часа – 12.20 часа 

VI учебен час от 12.20 часа – 12.40 часа 

 

След обяд: 

Обучението по Проект“Подкрепа за успех“  се провежда синхронно  и асинхронно 

в определените дни  по графика  в образователна платформа Microsoft Teams. 

 

1.2. График на дистанционните часовете за учениците от II - IV клас: 
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Преди обяд: 

Час Времетраене 

I учебен час от 9.00 часа –   9.20 часа 

почивка от 9.20 часа –   9.40 часа 

II учебен час от 9.40 часа –   10.00 часа 

почивка от 10.00 часа –   10.20 часа 

III учебен час от 10.20 часа –  10.40 часа 

почивка от 10.40 часа - 11.00 часа 

IV учебен час от 11.00 часа – 11.20 часа 

почивка от 11.20 часа – 11.40 часа 

V учебен час от 11.40 часа – 12.00 часа 

почивка от 12.00 часа – 12.20 часа 

VI учебен час от 12.20 часа – 12.40 часа 

 

След обяд: 

Обучението по Проект“Подкрепа за успех“  се провежда синхронно  и асинхронно 

в определените дни  по графика  в образователна платформа Microsoft Teams. 

 

1.3. График на дистанционните часовете за учениците от V - VI клас: 

Преди обяд: 

Час Времетраене 

I учебен час от 9.00 часа –   9.30 часа 

почивка от 9.30 часа –   9.40 часа 

II учебен час от 9.40 часа –   10.10 часа 

почивка от 10.10 часа –   10.20 часа 

III учебен час от 10.20 часа –  10.50 часа 

почивка от 10.50 часа - 11.00 часа 

IV учебен час от 11.00 часа – 11.30 часа 

почивка от 11.30 часа – 11.40 часа 

V учебен час от 11.40 часа – 12.10 часа 

почивка от 12.10 часа – 12.20 часа 

VI учебен час от 12.20 часа – 12.50 часа 



почивка от 12.50 часа – 13.00 часа 

VII учебен час от 13.00 часа – 13.30 часа 

 

След обяд: 

Дейности ЦОУД 

Час Времетраене 

Организиран отдих и спорт от13.30 часа - 14.30часа 

Самоподготовка от14.30 часа-15.30 часа 
почивка от15.30 часа-15.40 часа 

Занимания по интереси от15.40 часа-16.10 часа 

       

  Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси в ЦОУД, както и подкрепата за личностно развитие, се 

осъществяват от разстояние в електронна среда-  в образователна платформа 

Microsoft Teams. 

          Обучението по проект  „Подкрепа за успех“ се провежда  синхронно  и асинхронно в 

определените дни  по графика  в образователна платформа Microsoft Teams. 

          Часовете в групите по „Занимания по интереси” по национално финансиране се 

провеждат  в определените дни по графика в образователна платформа Microsoft 

Teams. 

1.4. График на дистанционните часовете за учениците от VII клас: 

Преди обяд: 

Час Времетраене 

I учебен час от 9.00 часа –   9.30 часа 

почивка от 9.30 часа –   9.40 часа 

II учебен час от 9.40 часа –   10.10 часа 

почивка от 10.10 часа –   10.20 часа 

III учебен час от 10.20 часа –  10.50 часа 

почивка от 10.50 часа - 11.00 часа 

IV учебен час от 11.00 часа – 11.30 часа 

почивка от 11.30 часа – 11.40 часа 

V учебен час от 11.40 часа – 12.10 часа 

почивка от 12.10 часа – 12.20 часа 

VI учебен час от 12.20 часа – 12.50 часа 

почивка от 12.50 часа – 13.00 часа 



VII учебен час от 13.00 часа – 13.30 часа 

      

След обяд: 

Дейности ЦОУД 

Час Времетраене 

Организиран отдих и спорт от13.30 часа - 14.30часа 

Самоподготовка от14.30 часа-15.30 часа 
почивка от15.30 часа-15.40 часа 

Занимания по интереси от15.40 часа-16.10 часа 

 

   Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси в ЦОУД, както и подкрепата за личностно развитие, се 

осъществяват от разстояние в електронна среда – в образователна платформа 

Microsoft Teams. 

         Обучението по проект  „Подкрепа за успех“ се провежда  синхронно  и асинхронно в 

определените дни  по графика  в образователна платформа Microsoft Teams. 

         Часовете в групите по „Занимания по интереси” по национално финансиране се 

провеждат  в определените дни по графика в образователна платформа Microsoft 

Teams. 

 

2.Обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване. 

2.1. Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се 

осъществяват при синхронно взаимодействие на педагогическите специалисти на 

учителски длъжности индивидуално, в група и/или паралелка. Оценяването става 

съгласно Наредба № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците. 

Оценките се вписват в електронния дневник на училището “Adminplus”; 

2.2.Обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити при наличието на 

такива се осъществява от педагогическите специалисти на учителски длъжности във 

времето на утвърдения със заповед на директора График за консултации и 

допълнителна работа на учителите с учениците-Приложение  към Заповед 

289/14.09.2020 г. чрез  създадените екипи в образователна платформа Microsoft Teams 

по съответния учебен предмет в съответната паралелка. 

2.3. Класните ръководители осъществяват ежедневна връзка с учениците и   

контролират участието им учебния процес; Ежеседмично оформят отсъствията и 

информират директора за причините на системно отсъстващи ученици, както и за 

предприетите мерки спрямо тези ученици; При необходимост осъществяват връзка 

и с родителите на учениците 

  2.4. Образователният медиатор по проект” Подкрепа за успех” - Изпълнява 

служебните си задължения от училище, като осъществява всекидневна връзка с 



педагогическите специалисти,учениците и родителите  и съдейства за 

осъществяване на ОРЕС. 


