
ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ КЮСТЕНДИЛ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ОРГАНЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ 16.03.- 29.03.2020 г. 

1.НАЧАЛЕН ЕТАП – обучението се реализира съобразно седмичното разписание за втори 

учебен срок на 2019/2020 учебна година. 

 Обучението ще се осъществява в два блок –панела. Начален час – 10.00 часа. Всички класове 

от 1 до 4 реализират електронното обучение чрез фейсбук групи, на които  качват 

необходимата информация по учебни предмети, домашни работи и нови уроци, 

използвайки всички възможности: електронни учебници, платформи, телевизия, видео 

уроци. Консултациите с родителите се осъществяват в удобно за тях време. 

Първи панел - блок Втори панел - блок 

10.00 – 12.00 часа 13.00 – 15.00 часа 

2 астрономически часа 2 астрономически часа 

 17.30 – 18.30                                        
консултации с родители 

изпълнение на задачи, проекти,  
компенсиране на пропуски, 
допълнително обучение; 

 

2.ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – обучението се реализира по следния график: 

Понеделник:  

10.00 до 11.00 часа – математика  5, 6 и 7 клас;                                                                                                   

Учители: Виктория Костадинова, Илияна Бачева, Ани Кюркчиева; 

11.00 до 12.00 часа-  информационни технологии 5,6 и 7 клас;                                                                       

Учители: Виктория Костадинова, Илияна Бачева; 

12.30 до 13.00 часа – музика 5,6 и 7 клас; 

14.00 до 18.00 часа консултации с ученици и родители : изпълнение на задачи, проекти,  

компенсиране на пропуски, допълнително обучение; 

Вторник:  

10.00 до 11.00 часа – БЕЛ  5, 6 и 7 клас;  

Учители: Мария Спирова, Божидар Попов;                                                                                                                                                                                                 

11.00 да 12.00 часа - история и цивилизация 5, 6 и 7 клас;                                                                                                   

Учители: Силва Йовчева, Александрина Маноилова 

12.30 до 13.00 часа -  изобразително изкуство  5, 6 и 7 клас;  Учители: Георги Пандурски 



14.00 до 18.00 часа консултации с ученици и родители : изпълнение на задачи, проекти,  

компенсиране на пропуски, допълнително обучение; 

 

Сряда: 

10.00 до 11.00 часа   Химия и опазване на околната среда 7 клас;  Учители: Лилия Равелова 

11.00 до 12.00 часа  Физика и астрономия 7 клас  Учители:  Светлана Жекова 

11.00 до 12.00 часа  Човекът и природа 6 клас    Учители: Радостина Тодорова, Лилия Равелова 

14.00 до 18.00 часа консултации с ученици и родители : изпълнение на задачи, проекти,  

компенсиране на пропуски, допълнително обучение; 

 

Четвъртък:  

10.00 до 11.00 часа Английски език 5 -7 клас    Учители: Мая Николова, Любов Кръстева 

11.00 до 12.00 часа Руски  език  5-7 клас  Здравка Тасева, Биляна Христова 

11.00 до 12 часа Испански език  5-7 клас Христина Станчева 

12.30 до 13.00 часа ФВС 5-7 клас   Учители: Мартин Дичев 

14.00 до 18.00 часа консултации с ученици и родители : изпълнение на задачи, проекти,  

компенсиране на пропуски, допълнително обучение; 

 

Петък: 

10.00 до 11.00 часа География и икономика 5-7 клас    Учители: Радостина Тодорова, Силва 

Йовчева; 

11.00 до 12.00 часа Биология и здравно образование 7 клас    Учители: Радостина Тодорова 

12.30 до 13.00 часа Технологии и предприемачество 5-7 клас  Учители: Илиян Лулев 

14.00 до 18.00 часа консултации с ученици и родители : изпълнение на задачи, проекти,  

компенсиране на пропуски, допълнително обучение; 

 
3.  Учителите,  осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, както следва: 
3.1. Организация, подготовка на учебно съдържание, обучение в рамките на 
посочените часове по предмети 
3.2. Комуникация с родители и ученици. 
3.3. Комуникация между учителите от едно училище и с учителите от другите училища 
за споделяне на добре работещи платформи или ресурси.  



3.4. Обратна връзка ученик-учител.  Тази дейност акцентира върху поставяне на повече 
задачи, проекти,  компенсиране на пропуски, допълнително обучение и нови знания 
доколкото е  възможно. От 14.00 до 18.00 часа 
3.5. Всички учители попълват отчетна форма за извършената работа по образец и при 
наличие на доказателствен материал.  
4. За изпълнението на тази цел учителите от прогимназиален етап качват във фейсбук 
групата  „Учители -  Шесто ОУ “ Св. П. Хилендарски“ Кюстендил линк към нея: https:/ / 
www.facebook.com/groups/  
5. Администратори на групата „Учители -  Шесто ОУ “ Св. П. Хилендарски“ Кюстендил- 
И.Бачева,А.Кюркчиева и В.Костадинова 
 
На учителите, които не разполагат с необходимата техника, интернет училището  
предоставя цялата техника.Те работят в училище самостоятелно в отделни стаи.  
Учениците се уведомяват своевременно за настъпили промени в този график. 
 
Здравка Тасева 

http://www.facebook.com/groups/

