
Седмичен график за 2019-2020 учебна година от 24.10.2019г. 

(36 учебни седмици) 

Понеделник   

Кабинет 1 8-ми клас : БЕЛ от 17: 30 до 19:40 (3 учебни часа по 40 мин с 10 мин междучасие), учител е г-

    жа Теодора Докова , 30 седмици ×3 часа 90 учебни часа/ годишно 

Вторник 

Кабинет 1 12-ти клас: БЕЛ от 17:30 до 18:55 (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие ), учител е г-

    жа Теодора Докова , 31 седмици ×2 часа 62 учебни часа/ годишно 

Сряда  

Кабинет 2 ПГ А-3 : БЕЛ 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 

 
Кабинет 3 (гаражна класна стая) 
3-ти„а“ клас: БЕЛ от 13:40 до 16:10 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), учител е 

г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици)  
Кабинет 1 
3-ти „а“ клас : РОДИНОЗНАНИЕ- ЧиО от 16:35 до 17:15 ч.  ( 1 учебен час по 40 минути), учител е г-н 

г-н Христо Караславов, 34 уч. седмици 
 
Кабинет 3 (гаражна класна стая) 
4-ти„а“ клас:  БЕЛ от 16:15 до 18:45 ч. (3 ,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), учител е 

г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 
 
Кабинет 3 (гаражна класна стая) 
4-ти „а“ клас:  РОДИНОЗНАНИЕ - ЧиО от 18:50 до 19:30 ч. (1 учебен час по 40 минути), учител е г-н 

Велизар Ченков (34 учебни часа/ годишно)    
Кабинет 1 
5-ти„а“ клас:  БЕЛ от 13:45 до 16:25 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), учител e 

г-н Христо Караславов, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 
 
Кабинет 2 
5-ти„а“ клас: География и икономика на България от 16:35 до 18:00 ч. (2 учебни часа по 40 

минути с 5 мин. междучасие), учител е г-жа Валентина Найденова (1-ви срок, 34 учебни 
часа/ годишно)   

 История и цивилизации на България, учител е г-н Велизар Ченков (2-ри срок, 34 
учебни часа/ годишно)    

 
Кабинет 4   Сряда 10 кл. БЕЛ от 13.40 до 15.30 -2.5 учебни часа по 40 минути с 10 мин. междучасие)  
    90 учебни часа/ годишно, 36 уч. седмици  
 
  Сряда 11кл.  БЕЛ от 17.10 до 18.40 - 2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие)  
    72 учебни часа/ годишно, 36 уч. седмици   
 
Сборен 11-ти кл и 12-ти кл. История и цивилизации на България от 15:30 до 16:55 ч.  (2 учебни часа по 40 

    минути с 5 мин. междучасие), учител е г-н Велизар Ченков (ПЪРВИ СРОК, 34  

    учебни часа/ годишно)      
Четвъртък  
Кабинет 2  Сборен от 8-ми, 9-ти и 10-ти класове : от 17: 30 до 19:40 ч. (3 учебни часа по 40 мин с 10 

      мин.  междучасие,  за 17 учебни седмици), 

    География и икономика на България , учител е г-жа Валентина  

    Найденова (ПЪРВИ СРОК) 

Кабинет 1   История и цивилизации на България, учител е г-н Велизар Ченков  

    (ВТОРИ СРОК) 

Кабинет 2  Сборен 11-ти кл и 12-ти кл. ВТОРИ СРОК  География и икономика на България.  (2,5 учебни 

    часа по 40 минути с 5 мин. междучасие), учител е г-жа Валентина Найденова 

    (ВТОРИ СРОК,  за 15 учебни седмици )  
 

Петък 
Кабинет 1  9-ти клас  БЕЛ от 17 : 30 до 19:40 ч.   ( 3 учебни часа по 40 минути с 10 мин. междучасие), учител 
    е г-жа Теодора Докова, 90 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици   



Събота  

К-т 4/ Подготвителна група Б : БЕЛ от 15:40 до 17:55 ч.  (4 уч. часа по 30 минути с 15 мин. междучасие ),  

   учител е г-жа Валентина Найденова (124 учебни часа/ годишно, 31 уч. седмици) 

   

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

   учител е г-жа Галя Йорданова (120 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици) 
 
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 (30 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици) 
 
К-т 1/1-ви „б“ клас: БЕЛ от 12:15 до 14:30 ч. (4 учебни часа по 30 минути с 15 мин. междучасие),  

   учител е г-жа Галя Йорданова  (120 учебни часа/ годишно, , 30 уч. седмици) 

1-ви „б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ  Околен свят от 14:35 до 15:05 ч.(1 ч по 30 минути), 

   учител е г-жа Галя Йорданова (30 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици) 

 

К-т 1/1-ви „в“ клас: БЕЛ от 15:40 до 17:55 (4 учебни часа по 30 минути с 15 мин. междучасие),  

   учител е г-жа Байсе Касъмларлъ (120 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици) 

1-ви „в“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ  Околен свят от 18:00 до 18:30 ч.(1 ч по 30 минути), 

 

 

К-т 3 2-ри „а“ клас: БЕЛ от 8:40 до 11:00 ч. (3,5 учебни часа по 35 минути, учител е г-жа Смиляна Цонева-
   Ойлер, (119 учебни часа/ годишно) 
К-т 3  2-ри „а“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ  от 11:10 до 11:45 ч.(1 учебен час по 35 минути с 5 мин. междучасие ), 

   учител е г- Байсе Касъмларлъ    

К-т 3 2-ри „б“ клас: БЕЛ от 12: 20 до 14:40 ч. (3,5 учебни часа по 35 минути, учител е г-жа Байсе Касъмларлъ   

   (119 учебни часа/ годишно) 

К-т 3  2-ри „б“ и „в“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ   от 14:50 до 15:25 ч.  за 2-ри „б”  и 2-ри „в“ (1 учебен час по 35 

   минути с 5 мин. междучасие ), учител е г-жа Байсе Касъмларлъ 

К-т 3 2-ри „в“ клас: БЕЛ от 15:35 до 17: 55ч. (3,5 учебни часа по 35 минути, учител е г-жа Смиляна Цонева-
   Ойлер, (119 учебни часа/ годишно) 
 
 

К-т 2 3-ти „б“ клас: БЕЛ от 08:40 до 11:15 ч. (3,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), 

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

К-т 2  3-ти „б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 11:20 до 12:00 ч. (1 учебен час по 40 минути с 5  

   мин. междучасие), учител е г-н Велизар Ченков  

                        

К-т 4 3-ти „в“ клас: БЕЛ от 12:00 до 14:45 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), 

   учител е  г-жа Смиляна Цонева-Ойлер, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 

 3-ти „в“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 14:55 -15:30 ч.  ( 1 учебен час от 40 минути)  

   1-ви срок – г-н Велизар Ченков; 2-ри срок г-жа Валентина Найденова. 

 

 

 

К-т 2/4-ти „б“ клас: БЕЛ от 12:20 до 14:55ч.(3,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие),          

   учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 

К-т 4 / Сборен 4-ти „б“ и 4-ти „в“ класове : РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 11:20 до 12:00ч. (1 учебен час по 

    40 минути с 5 мин. междучасие), учител e г-н Христо Караславов 

 

К-т 4 /4-ти „в“ клас: БЕЛ от 8:30 до 11:05 ч.(3,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие),          

   учител e г-н Христо Караславов,  (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 

К-т 4 / Сборен 4-ти „б“ и 4-ти „в“ класове : РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 11:20 до 12:00ч. (1 учебен час по 

   40 минути с 5 мин. междучасие), учител e г-н Христо Караславов 

 

 

 

 



 

К-т  /5-ти „б“ клас: БЕЛ  от 15:10 ч. до 17: 45 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин.    

  междучасие), 119 часа/годишно, 30 уч. седмици,  

    учител e г-жа Ивелина Чиликова 

 
К-т  / 5-ти „б“ клас: от 13:35 до 15:00 ч.  (2 уч. часа по 40 минути с 5 мин.междучасие), (34 уч.часа/ годишно) 
 

    География и икономика на България ПЪРВИ СРОК  

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

    История и цивилизации на България ВТОРИ СРОК от 18-та уч.  

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

 

К-т 5/ 3 salle d'étude/6-ти клас: от 10:10 до 11:35 ч.  (2 учебни часа по 40 минути с 5    

   мин.междучасие), География и икономика на България ПЪРВИ   

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

    История и цивилизации на България ВТОРИ СРОК от 18-та уч.  

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

 
К-т 5/ salle d'étude  /6-ти клас: БЕЛ  от 12:10 до 15:05 ч. (4 учебни часа по 40 минути с 15 мин.   

  междучасие), учител e г-н Христо Караславов , 120 часа/годишно, 30 уч. седмици,   

 

 
К-т 5 / salle d'étude/ 7-ми клас: БЕЛ от 08:30 до 11:25 ч.  (4 учебни часа по 40 минути с 15   
   мин.междучасие), учител e г-жа Теодора Докова (119 учебни часа/ годишно) 
 
   7-ми клас:  География и икономика на България (ПЪРВИ СРОК) 

   от 11:45 до 13:10 ч.  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин.междучасие), 

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

 

   7-ми клас:  История и цивилизации на България (ВТОРИ СРОК)  

   от 11:45 до 13:10 ч.  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие),  

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

 

*** НОВО в ЮЛБ/ ULB*** 

К-т 5 /1 salle d'étude / 1.Адаптирани курсове по български език и литература за деца от 9  

  до 14 години. Основна цел на адаптираните курсове е полагането на езикова основа  

  при тези курсисти с възможност за продължаване на обучението им в редовните учебни  

  часове, които училището предлага.  Учител е д-р Миглена Дикова (120 учебни   

  часа/годишно) БЕЛ от 14:15 до 17:15 ч. (4 учебни часа по 40 минути с 20 мин.   

        междучасие)  

2. Адаптираните курсове по български език и литература за деца от 9 до 14 години, БЕЛ от 10:00 

до 12:55 ч.  (4 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), се провеждат в Скаарбеек. Cвободни места в 

групата няма. 

 

 

    

 

 

 

 


