
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЕМЯ” 

ГРАД ПРОВАДИЯ 

ГРАФИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 

ГОДИНА ДО 16.04.2020 ГОДИНА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Учител 

Дата/ 

Клас за обучителни занимания, за подготовка за явяване на ДЗИ, 

НВО и ДИ по теория и практика на професията 

Клас за 

занимания по 

интереси 

 

13 април 

Д. Боева - 11б,г, 9в 

Ив. Семов 12 а,б - Материали за ДИ по теория и практика на професията 8б, 12а,б 

Хр. Йорданова 10а,б - Материали по математика за НВО 8в, 10а,б 

Н. Шаркова 12 а,д – Материали за ДИ по теория и практика на професията, бизнес-

проекти 

12а, д 

К. Сидерова  12 в – Материали за ДИ по теория на професията 9а, 11в,12в 

М. Адемов  - 10а, 8а 

М. Савова 12в -Материали за ДЗИ ГИ 10б , 12в 

Р. Маринова 12а,б,в, г, д - Материали за ДЗИ БЕЛ 12а,б,в,г,д 

Н. Натова - 9б, 11а, 8г 

14 април 

Д. Боева - 11а,б, 10а,б 

Ив. Семов 12а,б -Материали за ДИ  8б, 12а,б 

Н. Пенева - 8а, 9а,б,в 

Вл. Владимиров Разработвя рекламни материали_за осъществяване на държавен  план - прием 2020/2021. 

М. Танушева  12в -Материали за ДИ по теория на професията 11в, 8в, 12в 

Ю. Раднев  12г - Материали за ДИ по теория на професията 8г, 11г, 12г 

С. Османова 12а,б,в,г,д – Материали за ДЗИ БЕЛ 12а,б,в,г,д 

15 април 

В. Боева 12а,б - Материали за ДИ по практика на професията 11г, 8г, 12а,б 

Т. Иванова 12а, б, в,г,д -  Материали ДЗИ БЕЛ 12а,б,в,г,д 

Р. Драгнева - 8а,б,в 

9а,б,в 

Т. Боев - 11а,б,в 

10а,б  

16 април 

В. Станкова - 
11а,б,в,г; 

12а,б,в,г,д 

Р. Хинева - 
8а,б,в,г; 9а,б,в, 

10а,б 

Забележка: Дневната ангажираност на учениците да не надвишава 4 часа.Предоставя се 

възможност за разтоварване на учениците чрез: 
 занимания по интереси; 

 дейности за обща подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на учениците – напр. 

допълнително обучение за преодоляване на трудности и наваксване на пропуски в обучението в т.ч. и по обективни 

причини, индивидуални консултации, кариерно консултиране; 

 обучение по предмети в областта на изкуството, технологиите и спорта, в случай че обучение по тези 

предмети не е осъществявано (достатъчно) за периода на извънредното положение; 

 виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане и оценяване на 

екипни проекти и др.; 

 провеждане на часове на класа и/или занимания, насочени към здравното, екологичното, гражданското и 

патриотичното образование, към безопасността на движението,  опасностите в интернет или в други области, 

определени съвместно с учениците; 

 психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата 

в екип; 

 свободен избор на учителя. 

 


