
 СЪОБЩЕНИЕ 

Съгласно Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването  и  Заповед № РД 09-3610/ 31.12.2020г. на Министъра на образованието 

и науката от 04.01.2021г.до 31.01.2021г. обучението в МГ "Гео Милев"  е обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС) 

Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се провежда според 

приетите Правила и мерки за превключване на обучение в електронна среда от 

разстояние (ОРЕС) в МГ „Гео Милев“ за учебната 2020/21год. Платформа за 

осъществяване на обучението  е Teams на edu.mon.bg.  

 Спазва се действащото седмично разписание за първи учебен срок 

Учебните занятия за първа смяна започват в 8:00 ч. Учебните часове ще бъдат с 

продължителност: 

                             30 минути за учениците от V до VII клас при следния график: 

1. час 8:00 – 8:30 

2. час 8:45 – 9:15 

3. час 9:30 – 10:00 

4. час 10:25 – 10:55 

5. час 11:10 – 11:40 

6. час 11:55 – 12:25 

7. час 12:35 – 13:05 

                               35 минути за учениците от VIII до XII клас при следния график: 

Първа смяна      

X и XIIклас                      VIIIклас 
1. час 8:00 – 8:35 
2. час 8:45 – 9:20 
3. час 9:30 – 10:05 
4. час 10:25 – 11:00 
5. час 11:10 – 11:45 
6. час 11:55 – 12:30 
7. час 12:35 – 13:10 

1. час 8:45 – 9:20 
2. час 9:30 – 10:05 
3. час 10:25 – 11:00 
4. час 11:10 – 11:45 
5. час 11:55 – 12:30 
6. час 12:35 – 13:10 
7. час 13:15 – 13:50 
 

Втора смяна -IX, XI клас 

1. час 13:15 – 13:50 

2. час 14:00 – 14:35 

3. час 14:45 – 15:20 

4. час 15:40 – 16:15 

5. час 16:25 – 17:00 

6. час 17:10 – 17:45 

7. час 17:55 – 18:30 

Комуникация (учители – родители, учители – ученици) се осъществява в 

електронна среда. Необходимо е електронната поща да се следи. 

При наличие на въпроси пишете на електронната поща на училището- 

mg_plewen@abv.bg 

Административни услуги се извършват в училището от 8.00ч. до 16.00ч. при 

спазване на противоепидемичните мерки или по електронен път чрез изпращане на 

документи на електронната поща на училището.  

 

ЩАСТЛИВА НОВА 2021ГОДИНА! 


