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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН 
2022 Френски Лицей „Виктор Юго” 

 
 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ 
 

 МАЛКОТО УЧИЛИЩЕ / ПЕТЪК 2 СЕПТЕМВРИ 2022 от 8h30 

 
КЛАС НАЧАЛЕН ЧАС ВХОД  КЛАС КРАЕН ЧАС ВХОД 

GS 8h30 ПОРТАЛ „C“ 
МАЛКО 

УЧИЛИЩЕ 

 GS 
11h30 

ПОРТАЛ „C“ МАЛКО 
УЧИЛИЩЕ 

MS 9h30  MS 
PS 10h  PS 

 
- Прием на учениците и техните родители в класните стаи  
- Влизане/излизане от портата на малкото училище (следете стрелките на място) 
- 11h30 : Край на учебния процес и взимане на децата от родителите им от класната стая. 

 
 

 ОТ ПЪРВИ ДО ПЕТИ КЛАС / ПЕТЪК 2 СЕПТЕМВРИ 2022 от 9h 

Родителите ще бъдат посрещани заедно с децата в училищния двор. Учениците ще бъдат 
извикани поименно и ще се подреждат в редички пред преподавателя си според следния график. 
Семействата трябва да предвидят обяд от вкъщи, който децата да си донесат.  
 

КЛАС НАЧАЛЕН ЧАС ВХОД  КЛАС КРАЕН ЧАС ВХОД 

CP 9h 

ГЛАВЕН 
ПОРТАЛ „A“  

 CP 15h 
ГЛАВЕН ПОРТАЛ 

„A“ 
CE1 

9h30 
 CE1 

15h15 
CE2  CE2 
CM1 

10h 
 CM1 

15h30 
ПОРТАЛ „D“ 
(занималня) CM2  CM2 

 
 
- Влизаме в обичайния график от понеделник 5 septembre : пон-вт-чет-пет : 8h30 - 15h30, а в 
сряда 8h30-12h00 
- От 5 септември, учениците излизат през същите изходи, както в първия уч.ден 
- Извънкласните дейности ще започнат от понеделник 19 септември. По-точна информация 
ще Ви бъде изпратена в тази връзка от отговорник Извънкласни Дейности.  
- Столовото хранене започва в понеделникi 05 септември 2022. 
- Транспортната услуга ще започне в понеделник 12 септември 2022. 
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ГОРЕН КУРС 
 

 КОЛЕЖ / ПЕТЪК 2 СЕПТЕМВРИ 2022 от 8h30 (Училищен двор на ЛВЮ) 

Учениците влизат през портата на училищния двор „А“ и излизат през изход „В“, където се 
намира будката на охраната. 
 
Учениците от 6ième ще бъдат повикани поименно и ще се подредят в редички пред класния 
ръководител. Другите ученици (5ième, 4ième и 3ième) ще влизат сами, ще консултират афишираните 
списъци в училищния двор и ще се подредят на съответното място за техния клас. Вашето дете 
ще бъде освободено от училище да си тръгне само в 12,30 ч или 16,30 ч според нивото на класа, 
освен ако не сте изявили изрично  по мейл (vie.scolaire@vhugo.org) желание да дойдете лично да 
го вземете.  
 

КЛАС НАЧАЛЕН ЧАС МЯСТО 

ИЗЛИЗАНЕ 
ПРЕЗ ПОРТАЛ 
„B“ (будката на 

охраната) 

6EME 8h30 Двор на ЛВЮ 12h30 

5EME 

13h30 Двор на ЛВЮ 16h30 4EME 

3EME 

 
 

 ЛИЦЕЙ  /ПЕТЪК 2 СЕПТЕМВРИ 2022 от 14h (Cour LVH) 

Учениците ще влизат сами, ще консултират афишираните списъци в училищния двор и ще се 
подредят на съответното място за техния клас. Вашето дете ще бъде освободено от училище да 
си тръгне само в 16,00 ч, освен ако не сте изявили изрично  по мейл (vie.scolaire@vhugo.org) 
желание да дойдете лично да го вземете.  
 

КЛАС НАЧАЛЕН ЧАС МЯСТО 

ИЗЛИЗАНЕ 
ПРЕЗ ПОРТАЛ 
„B“ (будката на 

охраната) 

2NDE 

14h Двор на ЛВЮ 16h 1ERE 

Terminale 

 
- Столовото хранене започва в понеделникi 05 септември 2022. 
- Транспортната услуга ще започне в понеделник 12 септември 2022.

 


