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Г Р А Ф И К 

за провеждане на електронно обучение от 16.03.2020г. 

 в условията на обявено извънредно положение  

на територията на Република България 

 

Учебните занимания ще бъдат организирани 8.30 до 13.00 часа 

чрез създадените по класове групи във Фейсбук и електронен 

дневник ШКОЛО, както и допълнително по преценка на 

учителите чрез помощта на платформи като Кан Академия, Zoom, 

MS Teams и други. Учебните часове са по 30 минути.  

Работим по утвърденото седмично разписание на всяка 

паралелка за втория учебен срок! 

 

 

№ УЧИТЕЛ КЛАС ДЕЙНОСТ ЧАС 

ОТ… ДО… 

1.  Ваня Амирова 

Лефтерова   

 

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

1a клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

2.  Кичка Славова 

Андонова    

 

 

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

1б клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Йорданка Василева 

Иванова    

 

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

2а клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

Час Начало Край 

1 08:30 09:00 

2 09:10 09:40 

3 09:50 10:20 

4 10:30 11:00 

5 11:10 11:40 

6 11:50 12:20 

7 12:30 13:00 
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4.  Мария Янакиева 

Атанасова    

 

 

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

2б клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Тошко Георгиев 

Тодоров    

 

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

3а клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Светла Мирева 

Василева   

 

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

3б клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

7.  Корнелия 

Симеонова Кралева    

 

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

4а клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Албена Анастасова 

Алексиева    

 

 

Главен учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

4б клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 
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9.  Миглена Жекова 

Димова    

 

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

3-5 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

 

Изготвяне, попълване, обобщаване на справки, 

отчети и други.  

Работа с АдминПро, Школо,  платформи за 

НВО, ДЗИ и друга административна работа. 

08:30-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Кралчо Неделчев 

Кралев    

 

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

1-5 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Василка Димитрова 

Колева    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Марияна Бойчева 

Неделчева-

Бъчварова    

 

 

Главен учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Таня Димитрова 

Петрова    

 

 

Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 
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14.  Михаела Николова 

Михайлова    

 

 

Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Павлина Василева 

Василева   Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Павлина Георгиева 

Димова    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Илонка Цанкова 

Ванкова-Василева    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Маргарита 

Алексеевна Колева    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 
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19.  Мария 

Константинова 

Каменова    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Еленка Георгиева 

Атанасова    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Христо Тончев Боев    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Марийка Димитрова 

Стоянова    

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Анна Георгиева 

Недева   

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 
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24.  Деница Димитрова 

Ефтимова    

 

Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Ирина Димитрова 

Анастасова   Старши 

учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Невяна Василева 

Димитрова   

 

 

Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Петранка Николова 

Минчева-Димитрова    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  Петя Георгиева 

Минчева-Тодорова    

 

 

Ръководител на 

направление 

"Информационни и 

комуникационни 

технологии" 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

Изготвяне, попълване, обобщаване на справки, 

отчети и други.  

Работа с АдминПро, Школо,  платформи за 

НВО, ДЗИ и друга административна работа. 

08:30-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА” 
9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул.”България” №22 

Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 

Е-mail: sou_kavarna@abv.bg    Уеб сайт: sou-kavarna.com 
 

29.  Христо Кирилов 

Киров    

 

 

Ръководител на 

направление 

"Информационни и 

комуникационни 

технологии" 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

 

Изготвяне, попълване, обобщаване на справки, 

отчети и други.  

Работа с АдминПро, Школо,  платформи за 

НВО, ДЗИ и друга административна работа. 

08:30-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Вярка Наскова 

Марчева   

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  Теодора Илиева 

Нейчева   Старши 

учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  Иванка Маринова 

Порожанова    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

33.  Марияна Василева 

Амирова-

Демостенова    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 
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34.  Лилия Николова 

Митева    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  Юлия Алексиева 

Хаджидимова    

 

 

Главен учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  Мариана Станкова 

Граматикова    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.  Цоньо Илиев Цонев    

 

 

Старши  учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  Адилина 

Валентинова 

Колишева    

 

Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 
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39.  Даниела Димитрова 

Димитрова    

 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

*Забележка 

/от 19.03/ 

 
/16-18.03 – 

болничен/ 

 

 

 

40.  Елена Дончева 

Русева-Милкова    

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  Павел Костов 

Станчев   

 

Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.  Красимир Димитров 

Гецов 

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 

 

*Забележка 

/от 23.03/ 

 
/16-20.03 – 

платен 

отпуск/ 

 

 

 

43.  Снежана Георгиева 

Ангелова    

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап 

5-12 клас Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

 

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

 

Проверка на домашни и задачи.  

 

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-14:00 
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44.  Добромира Ненкова 

Маринова    

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

1А-ЦДО Подпомага учителите по подготовката на план 

на урока, насоки, задачи, домашни и други в 

електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи за 

самоподготовка.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-12:00 

 

 
 

 

 

13:30-15:30 

 

45.  Галя Иванова 

Тодорова    

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

1Б-ЦДО Подпомага учителите по подготовката на план 

на урока, насоки, задачи, домашни и други в 

електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи за 

самоподготовка.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-12:00 

 
 

 

 

13:30-15:30 

 

46.  Гълъбина Иванова 

Пенева    

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

2А- ЦДО Подпомага учителите по подготовката на план 

на урока, насоки, задачи, домашни и други в 

електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи за 

самоподготовка.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-12:00 

 
 

 

 

13:30-15:30 

 

47.  Десислава Георгиева 

Николова   

 

Учител, начален 

етап на основното 

образование (I-IV 

клас)  

2Б-ЦДО Подпомага учителите по подготовката на план 

на урока, насоки, задачи, домашни и други в 

електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи за 

самоподготовка.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-12:00 

 
 

 

 

13:30-15:30 

 

48.  Гюнер Яя Халил   

Учител, начален 

етап на основното 

образование (I-IV 

клас)  

3А-ЦДО Подпомага учителите по подготовката на план 

на урока, насоки, задачи, домашни и други в 

електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи за 

самоподготовка.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-12:00 

 
 

 

 

13:30-15:30 

 

49.  Анастас Антонов 

Късов    

 

Учител, начален 

етап на основното 

образование (I-IV 

клас)  

3Б-ЦДО Подпомага учителите по подготовката на план 

на урока, насоки, задачи, домашни и други в 

електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи за 

самоподготовка.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-12:00 

 
 

 

 

13:30-15:30 

 

50.  Стойка Стоянова 

Затърлиева    

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

4А-ЦДО Подпомага учителите по подготовката на план 

на урока, насоки, задачи, домашни и други в 

електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи за 

самоподготовка.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-12:00 

 
 

 

 

13:30-15:30 
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51.  Ренета Енчева 

Тодорова    

 

Старши учител, 

начален етап на 

основното 

образование (I-IV 

клас)  

4Б-ЦДО Подпомага учителите по подготовката на план 

на урока, насоки, задачи, домашни и други в 

електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи за 

самоподготовка.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-12:00 

 
 

 

 

13:30-15:30 

 

52.  Труфка Стоянова 

Колева    

 

Старши учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

прогимназиален етап 

5сборна-ЦДО Подпомага учителите по подготовката на план 

на урока, насоки, задачи, домашни и други в 

електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи за 

самоподготовка.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

08:00-12:00 

 
 

 

 

13:30-15:30 

 

53.  Елена Костадинова 

Ташкова 

 

Зам. директор 

7а,б клас Контрол на учебния процес - онлайн. 

Работа по утвърденото седмичното разписание 

– публикуване в групите на класовете на 

електронно съдържание под различни форми.  

Подготовка на план на урока, насоки, задачи, 

домашни и други в електронна среда. 

Проверка на домашни и задачи.  

Кореспонденция с родители и ученици в 

електронна среда или по телефон. 

 

Изготвяне, попълване, обобщаване на справки, 

отчети и други.  

Работа с АдминПро, Школо,  платформи за 

НВО, ДЗИ и друга административна работа. 

08:30-17:00 

 

54.  Илиана Атанасова 

Маринова 

 

Педагогически 

съветник 

1-12 клас Контрол на учебния процес - онлайн. 

Провеждане на онлайн и/или телефонни 

разговори и консултации с ученици и 

родители 

Провеждане на онлайн и телефонни разговори 

и консултации по организационни въпроси 

Работа с различни програми като АдминПро 

или платформи като Школо, за НВО, за ДЗИ и 

други. 

08:30-17:00 

 

 

 

 

 

 

 
Директор:  

Емил Андонов ……………………  
        (име, фамилия, подпис, печат) 

 


