
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 

ГРАФИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА – ПСИХОЛОГ 

ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  

25.10.2021г. -  05.11.2021г. 

Ден от 

седмицата 

Времетраене/ 

учебен час 

Основни функции и дейности Клас/група  Име на дете/ученик 

Понеделник 

 

       08:30 – 09:00 Планиране. Подготовка на стимулен материал   

  1,4,5,6 учебен час/ 

       09:00 – 11:50 

 

Обща подкрепа за личностно развитие - групова работа с 

ученици съвместно с класни ръководители в часовете  

по ФВС  

III „г”; 

I „в” / I „г”; 

II „в”/ III „б”; 

III „а”;IV „г”  

Всички ученици 

 12:00 – 12:30 Психологическо консултиране на педагогически 

специалисти и членове от ЕПЛР на ученици със 

специални образователни потребности- при 

необходимост и заявено желание  

  

 16:00 – 16:30 Допълнителна подкрепа за личностно развитие – психо -

социална рехабилитация ученици със специални 

образователни потребности 

 IV „г”;  

 IV „б”     

Константин Борисов; 

Ема Неделкова 

 16:30 – 17:00 Психологическо консултиране и подкрепа на ученици и 

родители - при необходимост и заявено желание от 

страна на ученик и родител. 

  

Вторник 

 

      08:30 – 09:00 Планиране. Подготовка на стимулен материал   

  1,4,5,6 учебен час/ 

 09:00 – 11:50 

 

Обща подкрепа за личностно развитие - групова работа с 

ученици съвместно с класни ръководители в часовете  

по ФВС  

II „г”/ III „г”; 

I „б”/ III „в”; 

II „в”/ III „б”; 

IV „в”  

Всички ученици 

 12:00 – 12:30 Психологическо консултиране на педагогически 

специалисти и членове от ЕПЛР на ученици със 

специални образователни потребности- при 

необходимост и заявено желание  

  

 16:00 – 16:30 Допълнителна подкрепа за личностно развитие – психо -

социална рехабилитация ученици със специални 

образователни потребности 

IV  „б”; 

III „б”  

 

Цветан Папов; 

Кристиян Даскалов   



 16:30 – 17:00 Психологическо консултиране и подкрепа на ученици и 

родители - при необходимост и заявено желание от 

страна на ученик и родител. 

  

Сряда 

 

       08:30 – 09:00 Планиране. Подготовка на стимулен материал   

1,4,5,6 учебен час/ 

       09:00 – 11:50 

 

Обща подкрепа за личностно развитие - групова работа с 

ученици съвместно с класни ръководители в часовете  

по ФВС  

III „a”/ III „в”; 

I „г”/ II „а”; 

I „в”/ II„б”; 

IV „а” / IV „б” 

 

 12:00 – 12:30 Психологическо консултиране на педагогически 

специалисти и членове от ЕПЛР на ученици със 

специални образователни потребности- при 

необходимост и заявено желание  

  

 16:00 – 16:30 Допълнителна подкрепа за личностно развитие – психо -

социална рехабилитация на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

ПГ  

ПГ 

Габриела Ангелова; 

Иван Христов  

 16:30 – 17:00 Психологическо консултиране и подкрепа на ученици и 

родители - при необходимост и заявено желание от 

страна на ученик и родител. 

  

Четвъртък 

 

       08:30 – 09:00 Планиране. Подготовка на стимулен материал 

 

  

1,4,5,6 учебен час/  

09:00 – 11:50 

 

Обща подкрепа за личностно развитие - групова работа с 

ученици съвместно с класни ръководители в часовете  

по ФВС  

III „в”/IV „в” 

I „а”;  

II„а”/II„б” 

IV„а”/ IV „б” 

Всички ученици 

 12:00 – 12:30 Психологическо консултиране на педагогически 

специалисти и членове от ЕПЛР на ученици със 

специални образователни потребности- при 

необходимост и заявено желание  

  

 16:00 – 16:30 Допълнителна подкрепа за личностно развитие – психо -

социална рехабилитация на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

III „г”;  

ПГ 

Елизабет Гергова;  

Габриела Ангелова 

 16:30 – 17:00 Психологическо консултиране и подкрепа на ученици и 

родители - при необходимост и заявено желание от 

страна на ученик и родител. 

  



Петък 

 

       08:30 – 09:00 Планиране. Подготовка на стимулен материал   

1,2,5 учебен час/  

09:00 – 11:50 

 

Обща подкрепа за личностно развитие - групова работа с 

ученици съвместно с класни ръководители в часовете  

по ФВС  

III „б”/ III „г”; 

II„г”; 

III„а”/IV „г”  

Всички ученици 

 12:00 – 12:30 Психологическо консултиране на педагогически 

специалисти и членове от ЕПЛР на ученици със 

специални образователни потребности- при 

необходимост и заявено желание  

  

 16:00 – 16:30 Допълнителна подкрепа за личностно развитие – психо -

социална рехабилитация на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

IV „б”; 

ПГ 

Ема Неделкова; 

Иван Христов 

 16:30 – 17:00 Психологическо консултиране и подкрепа на ученици и 

родители - при необходимост и заявено желание от 

страна на ученик и родител. 

  

 

 Графикът е съобразен със седмичното и дневното разписание на учебния процес. 

 Графикът може да бъде актуализиран при необходимост. 

 


