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Предварителен седмичен график и програма на часовете за 2020-2021 

учебна година от 08.07.2020  

В ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЯДА,ЧЕТВЪРТЪК,ПЕТЪК учебните часове се 

провеждат на avenuе Albert Lancaster 47A в 1180- Uccle 

 

ПОНЕДЕЛНИК  9  клас: от 17:30 до 19 :20 ч. (2,5 ч + 10 мин. междучасие – 36 седмици, 90 уч. 

часа годишно), учител е г-жа Теодора Докова 

ВТОРНИК    12  клас: от 17:30 до 18:55 ч. (2 ч + 5 мин. междучасие, 31 седмици, 62 уч. часа 

годишно), учител е г-жа Теодора Докова 

ЧЕТВЪРТЪК  11  клас: от 17:30 до 18:55 ч. (2 ч + 5 мин. междучасие – 36 седмици, 72 уч. часа 

годишно), учител е г-жа Теодора Докова  

ПЕТЪК  10  клас: от 17:30 до 19:20 ч. (2,5 ч + 10 мин. междучасие– 36 седмици, 90 уч. часа 

годишно), учител е г-жа Теодора Докова 

СРЯДА  

К-т  1 

6. „А“ клас: БЕЛ  от 13:40 до 16:35 ч. ч. (4 учебни 
часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), учител e г-
н Христо Караславов  
 
 4. „А“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ – Ч и О  от 16:50 до 
17:30 ч.(1  уч. часа по 40 мин.), учител e г-н Христо 
Караславов   
 
 

К-т  3 

4. „А“ клас: БЕЛ от 13:40 до 16:15 ч. (3,5 уч. часа по 40 мин. 

с 15 мин. междучасие), учител е г-жа Ивелина Чиликова. 

5. „А“ клас: БЕЛ от 16:20 до 18:45 ч. (3,5 уч. часа по 40 мин. 

с 15 мин. междучасие), учител е г-жа Ивелина Чиликова. 

 

К-т  2 

6. „А“ клас: География / История от 16:45 - 

18:10 ч. (ПЪРВИ СРОК/ВТОРИ СРОК) /, учители са 

г-жа Валентина Найденова и  НЯМА учител по 

история,  (34 учебни часа/ годишно). 

5. „А“ клас: География / История от 18:50 - 

19:30 ч. (ПЪРВИ СРОК/ВТОРИ СРОК) /, учители са 

г-жа Валентина Найденова и  НЯМА учител  по 

история (34 учебни часа/ годишно). 

К-т  4 

   2 .„А“ клас: БЕЛ от от 13:40 до 16:00 ч. (3,5 учебни часа 
по 35 минути), учител е г-жа Смиляна Цонева   Ойлер.    
      
 2. „А“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ - ОКОЛЕН СВЯТ  от 16:15 до 
16:50 ч.(1 учебен час по 35 минути с 5 мин. междучасие ), 
учител е г-жа Смиляна Цонева  Ойлер.         
 
 

 

 

СЪБОТА  учебните часове ще се провеждат в училище  Singelijn Second'Air, 

Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek, www.singelijn2r.be, ако подпишем 

договор в края на месец август 2020г. 

К-т 1/ 1 „А“ клас: БЕЛ от 8:45 – 11:00 ч.  (4 уч. часа по 
30 мин. с 15 мин. междучасие), учител е г-жа Байсе 
Касъмларлъ (120 уч. часа/ годишно, 30 уч.седмици) 
 1 „А“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ - ОКОЛЕН СВЯТ от 11:10 ч. 
до 11:40 ч. (1 уч. час по 30 минути), учител е г-жа Байсе 
Касъмларлъ 
 
К-т 1/ 1 „Б“ клас: БЕЛ от 12:00 до 14:15 ч. (4 уч.  часа 
по 30 мин. с 15 мин. междучасие),учител е г-жа Байсе 
Касъмларлъ   (120 уч. часа/ годишно, 30 уч. седмици) 

К-т/ 4  3 „А“ клас: БЕЛ от 8:40 до 11:15 ч. (3,5 уч. часа 
по 40 мин. с 15 мин. междучасие),  учител е  г-жа 
Смиляна Цонева-Ойлер. 
К-т 4/  3 „А“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ - ЧиО от 11:20 до 
12:00 ч. ( 1 уч. час от 40 мин.), учител е ??? 
К-т/ 4   2 „Б“ клас: БЕЛ от 12:05 до 14:25 ч. (3,5 
учебни часа по 35 мин.), учител е г-жа Смиляна Цонева   
Ойлер.         
К-т 4/  2. „Б“  клас: РОДИНОЗНАНИЕ - ОКОЛЕН СВЯТ  
от 14:35 до 15:20 ч.(1 уч. час по 35 мин. с 5 мин. 
междучасие ),    учител е г-жа Байсе Касъмларлъ 

http://www.singelijn2r.be/
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 К-т 1/ 1. „Б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ- ОКОЛЕН СВЯТ  от 
14:25 до 14:55 , учител е г-жа Байсе Касъмларлъ 
 
К-т 1/ 1 „В“ клас: БЕЛ от 15:40 до 17:55 (4 уч. часа по 
30 минути с 15 мин. междучасие),     учител е  г-жа 
Миглена Дикова   
К-т 1/1. „В“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ  от 18:00 до 18:30 
ч.(1 ч по 30 минути). 

К-т 4/  2 „В“ клас: БЕЛ от 15: 25 до 17:50ч. (3,5 уч. 
часа по 35 мин.), учител е г-жа Байсе Касъмларлъ.  
К-т 4/  2 „В“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ - ОКОЛЕН СВЯТ  от 
18:00 - 18:30 ч.(1 уч. час по 35 мин. с 5 мин. междучасие ), 
учител е г-жа Байсе Касъмларлъ 

 
К-т 2/ 4 „Б“ клас: БЕЛ от 08:40 до 11:15 ч. (3,5 уч. 
часа по 40 мин. с 15 мин. междучасие), учител е г-жа 
Ивелина Чиликова.  
К-т 3/ Сборен 4 „Б“ и 4 „В“ класове: РОДИНОЗНАНИЕ - Ч 
и О от 11:25 до 12:05 ч. (1 уч. час по 40 мин.), учител e г-н 
Христо Караславов. 
 
К-т 2/ 5 „Б“ клас: БЕЛ от 12:20 до 14:55 ч. (3,5 уч. 
часа по 40 мин. с 15 мин. междучасие),  учител e г-жа 
Ивелина Чиликова  
 
К-т 2/ 6 „Б“ клас: БЕЛ  от 15:35 до 18:20 ч. (3.5 
учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), учител e 
г-жа Ивелина Чиликова 

 
К-т 5/ 5 „Б“ клас: География / История от 10:40 - 
12:00 ч. (ПЪРВИ СРОК/ВТОРИ СРОК) /, учители са г-жа 
Валентина Найденова и г-н Велизар Ченков,  (34 учебни 
часа/ годишно). 
 
К-т 5/ 7. клас:  География / История от 12:10 до 
13:30 ч.  (ПЪРВИ СРОК/ВТОРИ СРОК) учители са г-жа 
Валентина Найденова  и г-н Велизар Ченков 
 
 К-т 5/ 6 „Б“ клас: География / История от 13:40 - 
15:25ч. (ПЪРВИ СРОК/ВТОРИ СРОК) г-жа Валентина 
Найденова  и г-н Велизар Ченков   (34 учебни часа/ 
годишно). 
 
К-т 5/ I-ва Подготвителна група от 15:30 - 17:45 часа, 
учител / учител e ???/ 
(4 уч. часа по 30 минути с 15 мин. междучасие ), (124 
учебни часа/ годишно, 31 уч. седмици) 

 
К-т 3 / 4 „В“ клас: БЕЛ от 8:40 до 11:15 ч.(3,5  уч. часа 
по 40 мин. с 15 мин. междучасие), учител e г-н Христо 
Караславов  
К-т 3/ Сборен  4„Б“ и 4„В“ класове: РОДИНОЗНАНИЕ –Ч 
и О от 11:25 до 12:05 ч. (1 уч. час по 40 мин.),  учител e г-н 
Христо Караславов. 
 
 К-т 3 / 3„Б“ клас: БЕЛ от 12:15 до 14:50 ч. (3,5 уч. 
часа по 40 мин. с 15 мин. междучасие), учител e г-н 
Христо Караславов.  
К-т 3 / Сборен 3„Б“ и 3„В“ класове: РОДИНОЗНАНИЕ – Ч 
и О от 15:00 -15:40 ч.  ( 1 учебен час от 40 минути),  учител  
Христо Караславов 
 
К-т 3/ 3 „В“ клас: БЕЛ от 15:45 до 18:20ч. (3,5 учебни 
часа по 40 минути с 15 мин. междучасие),    учител е  г-жа 
Смиляна Цонева-Ойлер 

 
К-т 6/ 7. клас: БЕЛ от 08:40 до 11:20 ч. (3,5ч. /  учебни 
часа по 40 мин с 20 мин междучасие , 119 учебни часа/ 
годишно) учител e г-жа Теодора Докова   
К-т 6/ 8. клас : БЕЛ от 11:30 до 13:15ч. (2,5ч. /  учебни 
часа по 40 мин с 10 мин междучасие), учител е г-жа 
Теодора Докова , 36 седмици × 2,5 часа, 90 учебни часа/ 
годишно 
К-т 6/ II-ра Подготвителна група от 15:30 - 17:45 
часа, учител / ???/ 
(4 уч. часа по 30 минути с 15 мин. междучасие ), (124 
учебни часа/ годишно, 31 уч. седмици) 

  
К-т 7/ 8. клас:  История и цивилизации на 
България/ География и икономика на България  
от 9:05 до 11:15 (ПЪРВИ СРОК/ВТОРИ СРОК) /, учители 
са г-н Велизар Ченков / г-жа Валентина Найденова , (3 
учебни часа по 40 мин. с 10 мин междучасие), (54 учебни 
часа/ годишно) 
К-т 7/ Сборен 9-ти, 10-ти, 11-ти кл и 12-ти кл. 
История и цивилизации на България/ География 
и икономика на България  от 11:30 до 13:15 ч. , 
(ПЪРВИ СРОК/ВТОРИ СРОК) /, учители са г-н Велизар 
Ченков / г-жа Валентина Найденова ( 2 учебни часа по 40 
минути с 5 мин. междучасие ), 36 учебни часа/ годишно, 
18 уч. седмици. 
 
 

 


