
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ” 
СЕЛО ОВЧАРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

АДРЕС: УЛ. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА” № 1, тел.:  0876801539, ouovcharovo@abv.bg 

 

 
 

ГРАФИК 

За провеждане на дистанционно обучение от учителите от ОУ „Отец Паисий“ Овчарово, считано от 16,03,2020 год. в условията на обявено 

извънредно положение на територията на Република България 

№ УЧИТЕЛ КЛАС ДЕЙНОСТ ЧАС 
ОТ…..ДО 

1. Олга Асенова І /  II 1.Подготовка и планиране на онлайн урок 
 
2. Работа в електронна платформа – дистанционно 
обучение 
 
3.Изготвяне на тестове и материали за  
самостоятелна работа. 
Кореспонденция с родители и ученици. 
Изготвяне на доклади. Работа по проекти. 
Работа с учебна документация. 
Проверка на тестове и работи на ученици  които 
работят на хартиен носител.  

  8,30-  9,00 
 
   9,00-10,20 
 
 
  10,20 - 13,30  

2. Надежда Иванова І / II Подготовка и планиране на онлайн урок 
 

Работа в електронна платформа – дистанционно 
обучение 

Изготвяне на тестове и материали за самостоятелна 
работа. 

           Кореспонденция с родители и ученици 
Изготвяне на доклади. Работа по проекти. 

8,30-  9,00 
 

9,00 – 10,20 
                 
                 10,20 - 13,30  



Работа с учебна документация 
Проверка на тестове и работи на ученици  които 

работят на хартиен носител  

3. Детелина Лазарова 
 

І І І -І V Подготовка и планиране на онлайн урок 
Изготвяне на тестове и материали за самостоятелна 

работа. 
 
 

Работа в електронна платформа – дистанционно 
обучение 

Кореспонденция с родители и ученици 
Изготвяне на доклади. Работа по проекти. 

Работа с учебна документация 
Проверка на тестове и работи на ученици  които 

работят на хартиен носител  

8,30-  9,00 
 

                 
 
 
                9,00 – 10,20 
                10,20 - 13,30  

4. 
 

Ралица Георгиева 
 

3 и 4 
 

Подготовка и планиране на онлайн урок  
Изготвяне на тестове и материали за самостоятелна 

работа. 
Работа в електронна платформа – дистанционно 

обучение 
Кореспонденция с родители и ученици 

Изготвяне на доклади.  
Работа с учебна документация 

Проверка на тестове и работи на ученици  които 
работят на хартиен носител  

8,30-  9,00 
9.00- 10,20 

10,20- 13,30 

5. 
 
 
 
 

 
 
 

Детелина Дукова 5,6 и7 кл 
 
 
 

 
 

Подготовка и планиране на онлайн урок 
Изготвяне на тестове и материали за самостоятелна 

работа. 
 
 

Работа в електронна платформа – дистанционно 
обучение 

8,30-  9,00 
 
 
    
 
             9,00-11,40 
            
             11,40-13,30 



Работа в ел.платформа.Кореспонденция с родители 
и ученици. Работа по проекти. 

Изготвяне на доклади 
Работа с учебна документация 

Проверка на тестове и работи на ученици  които 
работят на хартиен носител  

6. Мария Атанасова V, VI, VII Подготовка и планиране на онлайн урок 
Изготвяне на тестове и материали за самостоятелна 

работа. 
 
 

Работа в електронна платформа – дистанционно 
обучение 

Кореспонденция с родители и ученици 
Изготвяне на доклади 

 
Работа с учебна документация. Работа по проекти. 

Проверка на тестове и работи на ученици  които 
работят на хартиен носител  

8,30-  9,00 
 
 
 
 

9,00-11,40 
               
               11,40 - 13,30  

 
7. 

 
Владислава Василева Стефанова 

5,6,7 Подготовка и планиране на онлайн урок 
Изготвяне на тестове и материали за самостоятелна 

работа. 
 
 

Работа в електронна платформа – дистанционно 
обучение 

 
Кореспонденция с родители и ученици.  Изготвяне 
на доклади. Работа по проекти. 

Работа с учебна документация 
Проверка на тестове и работи на ученици  които 

работят на хартиен носител  

8,30-  9,00 
 
 
 
 

9,00-11,40 
 
 

11,40-13,30 



8. Йордан Василев Иванов - Подпомагане дейността на образователния 
медиатор при ежедневното осигуряване на 
материали на хартиен носител за ученици, които не 
са на дистанционно обучение в онлайн среда.  
 

8,30 -13,30 

10. Цанка Райкова Директор Организационни дейности. 8,00 – 14,00 
15,00 – 17,00 

     

   Кореспонденция с родители и ученици в електронна 
среда – по телефона или чрез социалните мрежи. 
Разнасяне на учебни материали на ученици, които 
нямат устройства или интернет свързаност. 

14,00 – 15,00 

 

   Всеки учител ще дежури по график в училището един ден от седмицата и ще провежда дистанционно обучение и проверка на писмените работи 

на хартиен носител от ученици, които нямат възможност за работа в онлайн среда.  През останалото време учителите ще работят от дома си.  


