
Уважаеми родители и ученици, 

На 11 ноември 2020 г. бе проведено онлайн заседание на Временния 

оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална 

ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV 

(Covid-19). На основание взетите от щаба решения учебният процес в 134. 

СУ ще се извършва, както следва: 

За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително се 

преустановят присъствените учебни занятия в 134. СУ за учениците от 8 

/осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително, като същите продължават 

учебните занятия в електронна среда от разстояние. В гимназиалната степен 

продължителността на дистанционния учебен час при синхронно обучение 

от разстояние в електронна среда е 40 минути.  

За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително се 

преустановят присъствените учебни занятия в 134. СУ за учениците от 6 

/шести/ и 7 /седми/ клас, като същите започват учебни занятия в електронна 

среда от разстояние. В прогимназиалния етап продължителността на 

дистанционния учебен час при синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда е 30 минути.  

На Педагогически съвет на 134. СУ с протокол № 3/11.11.2020 г. е взето 

решение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за 

учениците от пети клас при отчитане на нагласите на преобладаващата 

част от родителите на учениците. Мнението на родителите е взето с 

попълване на онлайн анкета. 69% от гласувалите родители са за 

преминаване към ОЕСР, а Общественият съвет се произнесе с положително 

становище. Педагогическият съвет реши за срок от 13 ноември 2020 г. до 27 

ноември 2020 г. включително да се преустановят присъствените учебни 

занятия в 134. СУ за учениците от 5 /пети/ клас, като същите да започнат 

учебни занятия в електронна среда от разстояние. В 5 клас (прогимназиален 

етап) продължителността на дистанционния учебен час при синхронно 

обучение от разстояние в електронна среда е 30 минути. 

Поради намалената продължителност на учебния час в прогимназиален етап 

учениците ще имат по-дълги междучасия. 

Учебните часове ще следват седмичното разписание  и ще започват 

съгласно дневния режим (вижте дневния режим по-долу). 

 

 



   I смяна 
 

Час Начало Край Междучасие  

1 8:00 8:40    5 мин. 

2 8:45 9:25 10 мин. 

3 9:35 10:15 20 мин. 

4 10:35 11:15 10 мин. 

5 11:25 12:05   5 мин. 

6 12:10 12:50 без междучасие 

7 12:50 13:30  

 

II смяна 
 

 

 

 

 

 

 

Час Начало Край Междучасие  

0 12:50 13:30    

1 13:30 14:10   5 мин. 

2 14:15 14:55 20 мин. 

3 15:15 15:55 10 мин. 

4 16:05 16:45 10 мин. 

5 16:55 17:35   5 мин. 

6 17:40 18:20 без междучасие 

7 18:20 19:00  


