
На вниманието на всички ученици и учители, 

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-355/ 18.05.2021 г. от 31 май 

т.г. се възстановяват присъствените занимания в училищата за всички ученици от пети до 

единадесети клас. 

На сайта на Министерството на образованието и науката е публикувано съобщение, че в 

училищата ще продължат да се прилагат вече въведените противоепидемични мерки за 

дезинфекция и носене на лични предпазни средства. Както досега, трябва да се 

ограничават контактите между отделните паралелки и класове. 

От 31.05.2021г. (понеделник) учебните занятия в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще се провеждат 

ВТОРА СМЯНА. Начало на учебните часове – 13:30ч.  

Графикът на учебните 

часове е следният: 
Учебен 

час 

Начало Край 

1 13:30 14:10 

2 14:15 14:55 

3 15:10 15:50 

4 15:55 16:35 

5 16:50 17:30 

6 17:35 18:15 

7 18:20 19:00 
 

 

Влизането в сградата на гимназията ще става през двата входа от 13:15 часа. Учениците от 

VIII и IX клас ще влизат през централния вход, а учениците от Х и XI клас – през входа до 

физкултурния салон. 

Напомняме на всички ученици да си носят предпазни маски, да си осигурят лични средства 

за дезинфекция и да съблюдават стриктно хигиенните правила. Учениците трябва да се 

съобразяват и с правилата за еднопосочно придвижване в сградата на гимназията, да 

спазват физическа дистанция и да избягват струпване на големи групи.  

Разпределението на паралелките по стаи за периода 31.05. – 30.06. 2021г. (вкл.) е 

следното: 

паралелка стая паралелка стая паралелка стая паралелка стая 
А 401 9.А 301 10.А 312 11.А 204 

8.Б 402 9.Б 302 10.Б 315 11.Б 206 

8.В 404 9.В 304 10.В 316 11.В 208 

8.Г 406 9.Г 306 10.Г 318 11.Г 218 

8.Д 408 9.Д 308 10.Д 320 11.Д 224 

8.Е 410 9.Е 310 10.Е 322 11.Е 209 

8.Ж 412 9.Ж 311 10.Ж 321 11.Ж 207 

Разчитаме на личната отговорност на всички ученици и техните родители, както и на 

учителите и служителите в гимназията за осигуряване на здравословна и безопасна среда 

за работа в последния месец на учебната година. 


