
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 15.09.2020Г. 

 

Уважаеми родители и ученици,  

Предвид епидемичната обстановка тържественото откриване на новата 

учебна година ще бъде само за ПЪРВИ клас. 

За първи клас 

Начало:  11:00ч. Продължителност: до 12:15ч. 

Място на провеждане: футболно игрище в двора на 38.ОУ. 

Желателно е присъствието само на 1 родител на дете. Родителите могат да 

наблюдават тържеството от трибуните към игрището при спазване на 

дистанция. 

Влизането става от западния вход към двора на училището /срещу испанското 

посолство/. 

След тържественото откриване учениците влизат сами в класните стаи под 

ръководството на класните ръководители през западния вход. 

Родителите изчакват децата на трибуните или игрището и излизат през 

западния вход към двора на училището /срещу испанското посолство/. 

При неблагоприятни климатични условия /дъжд/ учениците от първи клас 

влизат в класните стаи. 

За втори-седми клас 

Учениците от втори до седми клас влизат в класните стаи както следва: 

Клас Начало Край Вход за 

влизане и 

излизане 

Класни стаи 

II 9:15 10:00 Централен –

централно 

стълбище- 3 

етаж 

302, 303, 305, 

306 

III 9:45 10:30 Западен 

/откъм 

игрището/-

202, 205, 206, 

207 



западно 

стълбище-2 

етаж 

IV 9:15 10:00 Източен /през 

стола/-

западно 

стълбище-1 и 

3 етаж 

108, 307, 309, 

310 

V 11:00 11:40 Централен-

централно 

стълбище-3 

етаж 

302, 303, 305, 

306 

VI 11:30 12:10 Източен /през 

стола/-

западно 

стълбище-2 

етаж 

202, 205, 206, 

207 

VII 10:30 11:10 Източен /през 

стола/-

западно 

стълбище-1 и 

3 етаж 

108, 307, 309, 

310 

 

След приключване на мероприятието учениците от втори до седми клас 

напускат двора на училището. 

Важно: С цел недопускане на струпване на много хора на 15.09.2020г. в 

двора на училището се допускат само родители на ученици от първи клас на 

обособеното за тях място. 

Моля, всички родители на учениците от втори до седми клас да изчакат 

децата след приключване на мероприятието извън двора на училището. 

Носенето на маска или шлем е задължително в общите закрити части на 

училището. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по 

желание. 

Ръководство на 38.ОУ 


