Заповед за определяне на дневното разписание на училището

Девето основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ - Благоевград
ЗАПОВЕД № РД-262-УД/14.09.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование
ОПРЕДЕЛЯМ:
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ на Девето основно училище „Пейо Крачолов
Яворов“ - Благоевград през учебната 2020/2021 година, както следва:
1. Начало и край на учебния ден
За ученици
Начало на
от:
учебния ден
I – IV клас
8.00 ч.
VI „а“ и VII „б“ клас
8.00 ч.
V „а“ и VII „а“ клас
8.00 ч.

Край на
учебния ден
17.30 ч.
13.50 ч.
17.30 ч.

2. Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба
№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование:
Клас /класове
Продължителност на
учебния час
I – II клас
35 минути
IV – VII клас
40 минути
3. Продължителност на учебните часове по самоподготовка,
организиран отдих и спорт и занимания по интереси при целодневна
организация на учебния ден по групи:
Група
Продължителност на
Особености
учебния час
ЦДО I – IV клас
Продължителността в
/сборна/
35 минути
групата е 35 минути,
тъй като в групата са
включени ученици от
I-ви клас.
ЦДО II клас
35 минути
ЦДО V-VII
40 минути
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3. Почивки между учебните часове (междучасия) – отнася се за
всички класове:
Едносменен
Време на
режим
Продължителност
почивката

Сутрин

След 1-вия
учебен час
След 2-рия
учебен час
След 3-тия
учебен час
След 4-тия
учебен час
След 5-тия
учебен час
След 6-тия
учебен час

10 минути
20 минути (голямо
междучасие)
10 минути
10 минути
10 минути
10 минути

4. Почивките между учебните часове по самоподготовка, организиран
отдих и спорт и занимания по интереси при целодневна организация на
учебния ден са 10 минути.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в
училището и на учениците за сведение и изпълнение. Информация за
дневното разписание на училището, както и за особеностите в
организацията на образователния процес да бъдат публикувани на
интернет страницата на училището в срок до 15.09.2020 г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Богдана
Костадинова, на длъжност заместник-директор по учебната дейност.
ДИРЕКТОР:
/ Василка Величкова/
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