
 
   

 

График за компенсиращи мерки 
 

По  заповед РД 09-3472/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на заповед № РД 09-2118/ 28.08.2020 г. на 

министъра на образованието и науката за графика на учебното време за учебната 2021/2022 година и заповед №РД-10-845/20.05.2021 г. на директора на ОУ 

„Стоян Михайловски“-Пловдив, с решение на педагогически съвет, протокол №7/18.05.2021 г., обсъдено на Обществен съвет, протокол №6 се утвърждава 

следният график: 

Начален етап за I-III клас  - от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. 

-IV клас  от 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г. 

 

Компенсираща мярка-

вид 

Клас Продължителност  

Час от.до  

Дата на провеждане Място  Забележка 

Превенция на 

обучителни затруднения 

-математика, БЕЛ, АЕ 

I-a,б,в; II-а,б,в; III-а,б,в  

IV-а,б,в 

От 9:00 часа до 10,30 

часа, само понеделник 

от 10:40-11:20 – АЕ(II-в 

клас в ресурсен 

кабинет) 

Всеки делничен ден от 

01.06.2021г. до 

23.06.2021 г. за I-III; 

-за IV клас от 15.06.2021 

г. до 30.06.2021 г. 

В кабинета на 

съответната паралелка. 

 Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

Занимания по интереси- 

Знаещи, здрави, силни, 

творящи. – III-a 

III-а 

 

10,40 часа до 11,30 часа  Всеки делничен ден от 

01.06.2021г. до 

23.06.2021 г.  

 

В кабинета на 

съответната паралелка 

Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

Общество, природа, 

знание-III-б 

 

-III-б 

 

10,40 часа до 11,30 часа  Всеки делничен ден от 

01.06.2021г. до 

23.06.2021 г.  

 

В кабинета на 

съответната паралелка 

Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

Занимания по интереси-

ЗИ, занимания по 

интереси, проектни 

дейности, спортни 

I-a,б,в; II-а,б,в; III-а,б,в  От 12,30 часа до 17:00 

часа  

Всеки делничен ден от 

01.06.2021г. до 

23.06.2021 г. за I-III; 

В кабинета на 

съответната паралелка 

Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 
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дейност и- учители 

ГЦОУД.  

 

IV-а,б,в- сборни групи 

ГЦОУД при изявено 

желание на родител 

-за IV клас от 15.06.2021 

г. до 30.06.2021 г. 

1-2 клас - Изгубените 

букви, Състезателни 

игри, Врабци и врани 

Ти гониш, Игра с обръч 

3-4 клас - Нарисувай ме, 

Зоодедактив; Състезание 

по четене, 

Кръстословица, народна 

топка, ролева игри 

 

I-a,б,в; II-а,б,в; III-а,б,в  

IV-а,б,в- сборни групи 

ГЦОУД при изявено 

желание на родител 

От 12,30 часа до 17:00 

часа 

Всеки делничен ден от 

01.06.2021г. до 

23.06.2021 г. за I-III; 

-за IV клас от 15.06.2021 

г. до 30.06.2021 г. 

В кабинета на 

съответната паралелка, 

в двора на училището и 

компютърен кабинет 

Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

Проектни дейности 

Аз съм българче-IIa 

Безопасни училища- III-a 

 II-а  и  III-a клас 

 

11,30 до 12,30 часа  Всеки делничен ден от 

01.06.2021г. до 

23.06.2021 г. за I-III; 

 

В кабинета на 

съответната паралелка 

Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

Спортни дейности-

футбол  

I-a,б,в; II-а,б,в; III-а,б,в  

IV-а,б,в 

11,30 часа до 12,50 часа  Всеки делничен ден от 

01.06.2021г. до 

23.06.2021 г. за I-III; 

за IV клас от 15.06.2021 

г. до 30.06.2021 г. 

Спортна площадка в 

двора на училището 

Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогимназиален етап V  - VI клас  от 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г. 

 

Компенсираща мярка-

вид 

клас Продължителност  

Час от.до  

Дата на провеждане място забележка 

Превенция на 

обучителни затруднения 

-математика 

-БЕЛ 

V-а,б,в; VI-а,б,в  От 9:00 часа до 10,30 

часа  

Всеки делничен ден от 

от 15.06.2021 г. до 

30.06.2021 г. 

В кабинета на 

съответната паралелка. 

Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

Занимания по интереси- 

Клуб „Здраве“ 

 

V-а  

 

9,40 часа до 10,20 часа  17.06.2021 г., 

22.06.2021 г.  

24.06.2021 г. 

29.06.2021 г. 

Кабинет  № 16 Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

Клуб“Сръчни ръчички“ IV-в, V-б От 10,30 часа до 12,30 

часа  

24.06.2021 г; 25.06.2021 

г.; 28.06.2021 г.; 

29.06.2021 г., 

30.06.2021 г. 

Кабинет №2, партер Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

Арт клуб „Хармония“ V-а,б,в; VI-а,б,в 

 

От 11,00 часа до 12,30 

часа  

На 21.06.2021 

г.;22.06.2021 

г;23.06.2021 г., 

28.06.2021 г., 

29.06.2021 г. и 

30.06.2021 г. 

Кабинет №17 Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

Проектни дейности 

 

VI-а 

 

11,30 до 12,30 часа  23.06.2021 г. и 

28.06.2021 г. 

Посещение на Голямата 

базилика на 23.06.2021 

г. и Сахат тепе на 

28.06.2021г..  

Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

„Пловдив древен и 

вечен“ 

„Старинен Пловдив“  

  22.06.2021 г. Училище Без 16.06.2021 г и 

18.06.2021 г. - НВО VII 

клас. 

 

Забележка : Посещението на ученици с обучителните затруднения е задължително, а за занимания по интереси и проектни дейности, спортни дейности е 

по желание. 



Според писмо с изх. № 9105-153/17.05.2021г. на заместник-министър на образованието и науката Мария Гайдарова, сроковете за издавне и получаване на 

удостоверенията за завършен клас от начален етап – I-III клас  и удостоверенията за завършен начален етап на основно образование – IV клас са следните: 

1. График за приключване на учебната 2020-21 година: 

. 

Клас Дата за 

оформяне на 

успеха)срочни 

и годишни 

оценки) 

Дата за раздаване на удостоверения 

и/или ученическа книжка от ел. 

дневник, свидетелство 

Дата за предавне на 

учебници  

Дата на проключване на компенсиращи мерки  

I До 26 май От 24.06.2021г до 30.06.2021 г. ------------ До 23.06.2021 г. 

II- III До 26 май От 24.06.2021г до 30.06.2021 г. 31.05.2021 г. До 23.06.2021 г. 

IV  До 11.06.2021 От  01.07.2021 г. до 07.07.2021 г. 14.05.2021 г. До 30.06.2021 г. 

V-VI  До 11.06.2021 г. На  17.06.2021 г. на 14.06.21 г. – 

15.06.2021 г. 

До 30.06.2021 г. 

VII  до 22.06.2021   На 30.06.2021 г. --------- 

 Оценяване на 

изпитни работи 

НВО 

От 19.06-27.06.2021 г.  ------------------ 

 Обявяване на 

резултататите 

от НВО  

До 28.06.2021 г.  ------------- 

 Издаване на 

свидетелството 

за завършено 

основно 

образование 

До 02.07.2021 г.  -------------- 

 

2. Провеждането на компенсиращите мерки, раздаването на документи и подписването в Книгите на институцията става при спазване на всички 

протитивоепидемични мерки, съгласно заповед на министъра на здравеопазването. 

3. Графикът да бъде публикуван на интернет страницата на училището, в електрония дневник и в споделен диск за информация на родители и 

ученици. 



ТИНКА БАЛАБАНОВА  

X
Тинка Балабанова

Директор

 

Директор на ОУ “Стоян Михайловски”- Пловдив 

 
 

 

 


