
СУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ” - ГРАД ДОБРИЧ 

Улица “Генерал Георги Попов” №16, тел.: 690-390; 

e-mail: dtalev@mail.bg; web: http://www.sou-dtalev.info 

 

ГРАФИК НАЧАЛЕН ЕТАП 

Понеделник, сряда и петък 

за провеждане на електронно обучение от учители от ООП, считано от 16.03.2020 г. през учебната 2019-2020 г.,  

в условията на обявено извънредно положение на територията на Република България 

 

№ Учител клас дейности ЧАС 

от – до  

1.  Даринка Миткова Костова 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

https://www.facebook.com/ 

groups/ 1232136543654479/ 

Iа Подготовка на план и запис на видео на уроците по БЕЛ за деня – 

четене, писане и самоподготовка  в електронен вариант:  

,,Звук и буква , писане на малка ръкописна буква, затвърдяване на 

знанията.“ 

08:30-09:00 

Подготовка на план и запис на видео на уроците по БЕЛ за деня – 

четене, писане и самоподготовка  в електронен вариант:  

,,Звук и буква , писане на малка ръкописна буква, затвърдяване на 

знанията.“ 

09:10-09:40 

Онлайн комуникация – видеоурок: Учебник, учебна тетрадка, 

помагало ,,Тренировъчни упражнения и диктовки“, онлайн 

ресурси със свободен достъп. 

09:50-10:20 

Онлайн комуникация – видеоурок: Учебник, учебна тетрадка, 

помагало ,,Тренировъчни упражнения и диктовки“, онлайн 

ресурси със свободен достъп. 

10:30-11:00 

Консултации с родители и ученици  в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи. Указания за използване на онлайн 

ресурсите на Уча.се, Академика и Електронни учебници за 

допълнителна работа и упражнения. 

11:10-11:40 
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Консултации с родители и ученици  в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи. Указания за използване на онлайн 

ресурсите на Уча.се, Академика и Електронни учебници за 

допълнителна работа и упражнения. 

11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

2.  Иванка Йорданова Енчева  

учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

https://www.facebook.com/ 

groups/ 1232136543654479/ 

Iа Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа  в 

електронен вариант. Урок по Математика  

12:30-13:00 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа  в 

електронен вариант.  

13:10-13:40 

Онлайн комуникация - Учебник,учебна тетрадка,Самостоятелна 

работа- помагало. 

13:50-14:20 

Онлайн комуникация - Учебник,учебна тетрадка,Самостоятелна 

работа- помагало. 

14:30-15:00 

Корееспонденция с родители и ученици  в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:10-15:40 

Корееспонденция с родители и ученици  в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 

3.  Радостина Борисова 

Димитрова 

учител в начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворена група на 

класа 

 

Iб Указания по темата, разясняване на алгоритми за работа, въпроси,  

контакти с ученици и родители, домашна работа. 

08:30-09:00 

Указания по темата, разясняване на алгоритми за работа, въпроси,  

контакти с ученици и родители, домашна работа. 

09:10-09:40 

Указания по темата, демонстрация чрез електронен учебник, 

разясняване на алгоритми за работа, въпроси,  контакти с ученици 

и родители, домашна работа. 

09:50-10:20 

Указания по темата, демонстрация чрез електронен учебник, 

разясняване на алгоритми за работа, въпроси, контакти с ученици 

и родители, домашна работа. 

10:30-11:00 

Разказвам в рисунки. Указания по темата, демонстрация чрез 

електронен учебник, разясняване на алгоритми за работа, въпроси, 

контакти с ученици и родители, домашна работа. 

11:10-11:40 

Работа в сайта на електронното училище. 11:50-12:20 

https://www.facebook.com/%20groups/%201232136543654479/
https://www.facebook.com/%20groups/%201232136543654479/


Подготовка на материали 12:30-13:30 

4.  Боряна Христова Григорова 

старши учител ГЦОУД начален 

етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

Iб 

 

Подготовка на уроци с упражнения и задачи за самоподготовка, 

насоки, домашна работа  в електронен вариант. Изваждане на 

числата до 20 с преминаване. 

Урок по български език Звук и буква , четене, писане на голямата 

ръкописна буква , препис, подреждане на изречения в текст. 

12:30-13:00 

Подготовка на уроци с упражнения и задачи за самоподготовка, 

насоки, домашна работа  в електронен вариант. Изваждане на 

числата до 20 с преминаване. 

Урок по български език Звук и буква , четене, писане на голямата 

ръкописна буква , препис, подреждане на изречения в текст. 

13:10-13:40 

Онлайн комуникация - Буквар, тетрадки, помагало по математика, 

помагало по български език. 

13:50-14:20 

Онлайн комуникация - Буквар, тетрадки, помагало по математика-

, помагало по български език. 

14:30-15:00 

Кореспонденция с родители и ученици  в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:00- 17:00 

Кореспонденция с родители и ученици  в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:00- 17:30 

5.  Даринка Донева Симеонова 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

Iв Планиране на урока за звук и буква ,,…‘‘ Подготовка на звукови 

модели,демонстративни упражнения за изписване на малката 

ръкописна буква,,..‘‘, насоки за домашна работа в електронен 

вариант. 

08:30-09:00 

Планиране на урока за звук и буква ,,…‘‘ Подготовка на звукови 

модели,демонстративни упражнения за изписване на малката 

ръкописна буква,,..‘‘, насоки за домашна работа в електронен 

вариант. 

09:10-09:40 

 Работа с ученици и техните родители в електронна среда,по 

телефона или социалните мрежи.Четене на урока, дискусия по 

съдържанието на урока и илюстрациите към него.Писане  

елементи на буква,,ц“.Писане на буквата,срички с нея,връзки 

между буквите,думи в учебна тетрадка 2 и кратка диктовка. 

09:50-10:20 



Работа в сайта на електронния дневник.Отбелязване 

успеваемостта на учениците,отсъствия,указания за работата през 

следващия ден. 

10:30-11:00 

Указания по темата, въпроси, контакти с ученици и родители, 

домашна работа. 

11:10-11:40 

Работа в сайта на електронното училище. 11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

6.  Искра Василева Георгиева 

учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

Iв Подготовка на план на урок, указания по темата, насоки, въпроси,  

домашна работа  в електронен вариант.  

12:30-13:00 

Подготовка на план на урок, указания по темата, насоки, въпроси,  

домашна работа  в електронен вариант.  

13:10-13:40 

Работа в сайта на електронното училище 13:50-14:20 

Работа в сайта на електронното училище 14:30-15:00 

Кореспонденция с родители и ученици чрез електронна поща, 

социални мрежи, чрез училищен медиатор 

15:10-15:40 

Кореспонденция с родители и ученици чрез електронна поща, 

социални мрежи, чрез училищен медиатор 

15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 

7.  Пенка Симеонова Колева 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IIа Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

08:30-09:00 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

09:10-09:40 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 09:50-10:20 

 Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 10:30-11:00 

 Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

11:10-11:40 

 Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

8.  Таня Любомирова Илчева 

учител начален етап 

IIа Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

12:30-13:00 
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Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

13:10-13:40 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 13:50-14:20 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 14:30-15:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

15:10-15:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 

9.  Даниела Йорданова Атанасова 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IIб Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

08:30-09:00 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

09:10-09:40 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 09:50-10:20 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 10:30-11:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

11:10-11:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

10.  Петранка Михайлова 

Димитрова 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IIб Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

12:30-13:00 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

13:10-13:40 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 13:50-14:20 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 14:30-15:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

15:10-15:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 

11.  Елена Златева Пеева- Иванова IIв Работа с уроци в електронен вариант на издателство Klett.bg 08:30-09:00 

https://app.shkolo.bg/
https://app.shkolo.bg/
https://app.shkolo.bg/
https://app.shkolo.bg/
https://app.shkolo.bg/
https://app.shkolo.bg/


старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

Зададено е подборно четене на текста.Индивидуални задачи за 

упражнение на думи за храни и гледане на онлайн урок в сайта 

Уча.се. 

09:10-09:40 

Работа в сайта на Shkolo.bg – Попълване на учебен материал и 

нанасяне на оценки от домашна работа 

09:50-10:20 

Работа в сайта на Shkolo.bg – Попълване на учебен материал и 

нанасяне на оценки от домашна работа 

10:30-11:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

11:10-11:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

12.  Зоя Господинова Лазова- 

Николова 

старши учител ГЦОУД начален 

етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IIв Упражнение, насоки, домашна работа в електронен вариант 12:30-13:00 

Упражнение, насоки, домашна работа в електронен вариант 13:10-13:40 

Работа в сайта на Shkolo.bg – Попълване на учебен материал и 

нанасяне на оценки от домашна работа 

13:50-14:20 

Работа в сайта на Shkolo.bg – Попълване на учебен материал и 

нанасяне на оценки от домашна работа 

14:30-15:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:10-15:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 

13.  Росица Божилова Тодорова 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IIIа Контакт с ученици и родители за проверка на домашна работа от 

предишен урок. 

08:30-09:00 

Подготовка план на новия  урок,насоки, домашна работа в 

електронен вариант, контакти с ученици и родители. 

09:10-09:40 

Самоподготовка-темата ще попълня в съответствие с тази, 

посочена от съответната тема на урока.  

Указания по темата, въпроси,контакти с ученици и родители, 

домашна работа, работа с Уча се. Решаване на теста към урока. 

09:50-10:20 

Работа с Електронни материали- подготовка на онлайн 10:30-11:00 



обучителни ресурси 

Работа с Електронни материали 11:10-11:40 

Работа в сайта на електронното училище. 11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

14.  Даниела Иванова Ризова 

учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IIIа Контакт с ученици и родители за проверка на домашна работа от 

предишен урок. 

12:30-13:00 

Подготовка план на новия  урок,насоки, домашна работа в 

електронен вариант, контакти с ученици и родители. 

13:10-13:40 

Самоподготовка-темата ще попълня в съответствие с тази, 

посочена от съответната тема на урока.  

Указания по темата, въпроси,контакти с ученици и родители, 

домашна работа, работа с Уча се. Решаване на теста към урока. 

13:50-14:20 

Работа с Електронни материали- подготовка на онлайн 

обучителни ресурси 

14:30-15:00 

Работа с Електронни материали 15:10-15:40 

Работа в сайта на електронното училище. 15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 

15.  Виолина Иванова Петрова 

главен учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IIIб Подготовка на урок по Литература -работа в група 08:30-09:00 

Самоподготовка-темата ще попълня в съответствие с тази, 

посочена от съответната тема на урока.  

Указания по темата, въпроси,контакти с ученици и родители, 

домашна работа, работа с Уча се. Решаване на теста към урока. 

09:10-09:40 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 09:50-10:20 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 10:30-11:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

11:10-11:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

16.  Даниела Илиева Вълчева 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

IIIб План на урок, разяснения, задаване на домашна работа в ел. 

вариант 

12:30-13:00 

План на урок, разяснения, задаване на домашна работа в ел. 13:10-13:40 

https://app.shkolo.bg/
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провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

вариант 

Самоподготовка по математика – решаване на задачи в ел. вариант 13:50-14:20 

Самоподготовка по математика – решаване на задачи в ел. вариант 14:30-15:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:10-15:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 

17.  Гинка Жекова Добрева 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IIIв Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа.  

Подготовка на материали. 

08:30-09:00 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа.  

Подготовка на материали. 

09:10-09:40 

Работа в сайта на електронното училище 09:50-10:20 

Работа в сайта на електронното училище 10:30-11:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

11:10-11:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

18.  Таня Николаева Драганова 

учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IIIв Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

12:30-13:00 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

13:10-13:40 

Работа с електрони материали – подготовка на онлайн обучителни 

ресурси и проверка на зададените задачи за самостоятелна работа 

13:50-14:20 

Работа с електрони материали – подготовка на онлайн обучителни 

ресурси и проверка на зададените задачи за самостоятелна работа 

14:30-15:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:10-15:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи 

15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 



19.  Мима Димитрова Иванова 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IVа Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 
08:30-09:00 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 
09:10-09:40 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 09:50-10:20 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 10:30-11:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

11:10-11:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

20.  Марияна Бойчева Димитрова 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IVа Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

12:30-13:00 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

13:10-13:40 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 13:50-14:20 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 14:30-15:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

15:10-15:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 

21.  Фатме Исмаилова Иса 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IVб Подготовка на урок по Литература -работа в група в Messenger 08:30-09:00 

Упражнение върху видове числителни 09:10-09:40 

Аудиодиктовка .Работен лист с указания.Домашна работа в 

електронен вариант, 

09:50-10:20 

Тест по ЧО - електронен вариант 10:30-11:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда,по 

телефон или  социални мрежи 

11:10-11:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда,по 

телефон или  социални мрежи 

11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 
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22.  Светла Йорданова 

Костадинова 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IVб Подготовка на план на урок, насоки и разяснения за решаване на 

задачи по математика, задаване на домашна работа                                                                                                          

12:30-13:00 

Подготовка на план на урок, насоки и разяснения за решаване на 

задачи по математика, задаване на домашна работа                                                                                                          

13:10-13:40 

Работа в сайта на електронно училище                                   13:50-14:20 

Работа в сайта на електронно училище                                   14:30-15:00 

Кореспонденции с родители и ученици  в електронна среда, по 

телефона, в социалните мрежи 

15:10-15:40 

Кореспонденции с родители и ученици  в електронна среда, по 

телефона, в социалните мрежи 

15:50-16:20 

Подготовка на материали 16:30-17:30 

23.  Красимира Костова Хинева 

старши учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IVв Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

08:30-09:00 

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен 

вариант 

09:10-09:40 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 09:50-10:20 

Работа в сайта на електронното училище https://app.shkolo.bg/ 10:30-11:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда,  

по телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

11:10-11:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда,  

по телефон, социални мрежи, чрез училищен медиатор 

11:50-12:20 

Подготовка на материали 12:30-13:30 

24.  Ралица Георгиева Русева 

учител начален етап 

Дистанционното обучение се 

провежда в затворената група 

на класа във Фейсбук 

 

IVв Указания по темата. Задаване на онлайн въпроси. Задаване на 

домашна работа 

12:30-13:00 

Указания по темата. Задаване на онлайн въпроси. Задаване на 

домашна работа 

13:10-13:40 

Проверка на изпратени отговори  13:50-14:20 

Работа в сайта на електронното училище 14:30-15:00 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, училищен медиатор 

15:10-15:40 

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда, по 

телефон, социални мрежи, училищен медиатор 

15:50-16:20 
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Подготовка на материали 16:30-17:30 
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