
Предварителен седмичен график за 2018-2019 учебна година  

от 15.08.2018г.(за 30, 34, 36 учебни седмици в зависимост от класа и съобразно новите 

изисквания)  

Вторник 

Сборен 11-ти и 12-ти клас: БЕЛот 17:30 до 18:55(2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие), 

  учител е г-жа Теодора Докова 17,30 – 18,55  (72/62 учебни часа/ годишно) 

11-ти клас : История и цивилизации на България от 19:05 до 20:30 

  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие), учител е г-н Велизар Ченков 

 

Сряда  

Кабинет 3-гаражна класна стая 
2-ри„а“ клас: БЕЛ  от 13:30 до 15:50 (3,5 учебни часа по 35 минути с 15 мин. междучасие), 
  учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно) 
Кабинет 3-гаражна класна стая 
 
3-ти„а“ клас: БЕЛ  от 16:00 до 18:35 (3 ,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), 
  учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно) 
3-ти„а“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 18:30 до 19:10 (1 учебен час по 40 минути), 

   учител е г-н Велизар Ченков (34 учебни часа/ годишно) 

 
 
 
Кабинет 1 
4-ти„а“ клас:БЕЛ  от 13:45 до 16:20 (3,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин.междучасие), 
  учител e г-н Христо Караславов, (119 учебни часа/ годишно) 
4-ти„а“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 16:30  до 17:10 (1 учебен час по 40минути),  

учител e г-н Христо Караславов 
 
Кабинет 3 

7-ми клас: БЕЛ от 13:45 до 16:20 (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин.междучасие),   
  учител e г-жа Теодора Докова (120 учебни часа/ годишно) 

10-ти клас: БЕЛ от 16:45 до 18:10 (2 учебни часа по 40 минути с 15 мин.междучасие), 
  учител e г-жа Теодора Докова   (72 учебни часа/ годишно) 
 

Кабинет 4 

7-ми клас: География и икономика на България (1-ви срок)от 16:35 до 18:00 

  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин.междучасие), 

  учител е г-жа Валентина Найденова (34 учебни часа/ годишно) 

 

 История и цивилизации на България (2-ри срок) от 16:35 до 18:00 

  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин.междучасие),   

  учител е г-н Велизар Ченков (34 учебни часа/ годишно) 

 

10-ти клас: География и икономика на България 

  от 15:00 до 16:25 (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин.междучасие), 

  учител е г-жа Валентина Найденова (54 учебни часа/ годишно) 

 

Петък 

Сборен 8-ми и 9-ти клас:БЕЛот 17: 30 до 19:40 (3 учебни часа по 40 мин с 10 мин. междучасие), 

  учител е г-жа Теодора Докова (90 учебни часа/ годишно) 

 

 



 

 

 

Събота  

Подготвителна група от 13:45 ч. до 16:00 ч.(4 учебни часа по 30 минути с 15 мин. междучасие), 

   учител е г-жа Валентина Найденова (124 учебни часа/ годишно) 

1-ви „а“ клас:БЕЛот 8:45 до 11:00 ч(4 учебни часа по 30 минути с 15 мин. междучасие), 

   учител е г-жа Галя Йорданова  

1-ви „а“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ Околен свят от 11:10 ч. до 11:40 ч. (1 учебен час по 30 минути), 
учител е г-жа Галя Йорданова (120 учебни часа/ годишно) 

 

1-ви „б“ клас: БЕЛот 12:15 до 14:35 (4 учебни часа по 30 минути с 15 мин. междучасие),  

   учител е г-жа Галя Йорданова  (120 учебни часа/ годишно) 

1-ви „б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ  Околен святот 14:40 до 15:10 ч.(1 ч по 30 минути), 

   учител е г-жа Галя Йорданова 

2-ри „б“ клас: БЕЛ от 8:45 до 11:05 ч.  (3,5 учебни часа по 35 минути с 15 мин. междучасие), 

учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно) 
 

2-ри „в“ клас: БЕЛ от 11:45 до14:05 ч. (3 ,5 учебни часа по 35 минути с 15 мин. междучасие), 

    учител е  г-жа Смиляна Цонева-Ойлер, (119 учебни часа/ годишно) 

 

3-ти „б“ клас:БЕЛ от 11:30 до 14:05 ч. (3 ,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), 

    учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно) 

3-ти „б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 14:15 до 15:10 ч. (1 учебен час по 40минути с 5 мин.   

междучасие), учител е г-н Велизар Ченков  

4-ти „б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 13:25 до 14:10ч. (1 учебен час по 40 минути с 5 мин. 

междучасие), учител е г-н Велизар Ченков 

4-ти „б“ клас: БЕЛ от 14:20 до 16:35ч.(3  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), 

учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно) 

 

5-ти клас:БЕЛ  от 11.55 ч. до 14.50 ч. (4 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), 

    учител e г-н Христо Караславов 
5-ти клас: География на България – 1 срок, 

   от 10:05 ч. до  11:35 ч. ( 2 учебни часа по 40 минутис5 мин. междучасие) 

    учител е г-жа Валентина Найденова, (34 учебни часа/ годишно) 
 История  на България – 2 срок,  

от 10:05 ч. до  11:35 ч. ( 2 учебни часа по 40 минутис5 мин. междучасие), 
    учител е г-н Велизар Ченков,  (34 учебни часа/ годишно) 
6-ти клас:БЕЛ - от 8:45 до 11:40(4 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие) 

    учител e г-н Христо Караславов   

6-ти клас: География на България – 1 срок, от 11.55 ч. до  13.20 ч.  

( 2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие), 
    учител е г-жа Валентина Найденова,  (34 учебни часа/ годишно) 
 История  на България – 2 срок, от 11.55 ч. до  13.20 ч.  

( 2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие), 
    учител е г-н Велизар Ченков,  (34 учебни часа/ годишно) 


