
34.  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „СТОЮ ШИШКОВ“ 

гр. София, район „Красно село“,  ул. „Родопски извор“ № 43, oy34@abv.bg 

 Директор 02*859-30-74  зам.-директор  02*859-88-06  канцелария  02*859-41-31,  

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. на 15.09.2020 г. 

 Уважаеми родители, 

С оглед препоръките, които трябва да се спазват във връзка с извънредната 

обстановка, откриването на учебната година ще протече в следния ред: 

1.клас – 9.00 ч. в двора на училището за тържествено откриване на учебната 

година, след което влизане в класните стаи. 

 

         2.клас – 9.00 до 9.30 ч. - в класната стая за среща на класа с класния ръководител.   

             Излизане – през двата входа на ул. „Родопски извор“. 

 

         3.клас – 10.00 до 10.30 ч. - в класната стая за среща на класа с класния ръководител.               

             Излизане – през двата входа на ул. „Родопски извор“. 

 

         4.клас – 11.00 до 11.30 ч.- в класната стая за среща на класа с класния ръководител.   

             Излизане – през двата входа на ул. „Родопски извор“. 

 

 

          5.клас – 9.00 до 9.30 ч. среща на класа с класния ръководител в кабинети, както следва:  

5 А – 326, ет.3, север – кабинет по английски език. 

5 Б –  329, ет.3 север – кабинет по химия. 

5 В – 331, ет. 3 север – кабинет по физика. 

5 Г – 109, ет.1 север 

           Излизане от училище и двора – през двата входа на ул. „Родопски извор“. 

 

6.клас – 11.00 до 11.15 ч. в двора на училището (юг, голям двор) за среща на класа 

с класния ръководител. 

 

7.клас – 11.30 до 11.45 ч. в двора на училището (север, бл.226) за среща на класа с 

класния ръководител.  

 

ПГ – 9.00 ч. влизат в стаите за среща с учителите през входа за ПГ – изток. 

 

 Напомняме Ви да се съобразявате с изискванията за дистанция и носене на 

лични предпазни средства, да спазвате организацията, като следвате указанията на 

класните ръководители и служителите на училището. 

 

 От ръководството 

 

 


