
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД КРИЧИМ,4220 
ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ.”ТРАКИЯ”№1 ТЕЛ:03145-22-24 

e-mail: nuvlevski@abv.bg 

 
 
 
 
 
 

Г Р А Ф И К  
 

за провеждане на допълнителния час на класа за учебната 2022/2023  година 
за учителите в ПГ  

 
 
 

 19.09.2022 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
                     

 03.10.2022 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
                          

 24.10.2022 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
 

 07.11.2022 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
                   

 28.11.2022 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
                         

 05.12.2022 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
                      

 19.12.2022 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
                        

 09.01.2023 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
                      

 30.01.2023 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
                    

 06.02.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
 

 27.02.2023 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 

 06.03.2023 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
         . 
 

 27.03.2023 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч.          
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 03.04.2023 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
 

 24.04.2023 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
           
 

 15.05.2023 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
                    
 

 29.05.2023 г.  / понеделник/  от 14.00 ч. до 14.45 ч. 
 
 
 

 
 

 
 
Директор: 

                /Сюзан Моллаюсеин/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД КРИЧИМ,4220 

ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ.”ТРАКИЯ”№1 ТЕЛ:03145-22-24 

e-mail: nuvlevski@abv.bg 

 

 

 

Г Р А Ф И К  

 

за провеждане на допълнителния час на класа за учебната 2022/2023  година 

за учителите в ГЦОУД 
 

 

 19.09.2022 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
                    Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 03.10.2022 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
                          Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 24.10.2022 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
                 Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 07.11.2022 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
                  Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 28.11.2022 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
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                        Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 05.12.2022 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
                     Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 19.12.2022 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
                        Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 09.01.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
                      Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 30.01.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
                   Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 06.02.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
            Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 27.02.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
         Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 06.03.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
         Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 27.03.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
         Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 03.04.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
          Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 



 

 24.04.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
          Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 15.05.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
                   Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 29.05.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. 
              Петя Стойчева  от 10.00ч. до 10.45 ч. 

 

 05.06.2023 г.  / понеделник/  от 10.45 ч. до 11.30 ч. –
IV клас 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

                /Сюзан Моллаюсеин/ 

 


