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__________________________________________________________________
_________
ЗАПОВЕД
№РД07- 636/13.05.2021г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, чл.8 и чл.12 от Наредба №10/01.09.2016г. и във
връзка с организирането и провеждането на НВО IV клас и ДЗИ

НАРЕЖДАМ:
1. В периода 17.05.2021г. – 26.05.2021г. вкл. учебният процес за всички
ученици и учители се провежда при първа смяна при следния график:
- I-II клас - присъствено
1ч. 7.30-08.05
2ч. 08.20-08.55
3ч. 09.10-09.45
09.45-10.10 – голямо междучасие
4ч. 10.10-10.45
5ч. 11.00-11.35
6ч. 11.50-12.25
7ч. 12.35-13.10
- III-VII клас - присъствено
1ч. 7.30-08.10
2ч. 08.20-09.00
3ч. 09.10-09.50
09.50-10.10 голямо междучасие

4ч. 10.10-10.50
5ч. 11.00-11.40
6ч. 11.50-12.30
7ч. 12.35-13.15
- График на часовете за V клас, обучавание в ОРЕС
1ч. 07.30-08.00
2ч. 08.20-08.50
3ч. 09.10-09.40
09.40-10.10 голямо междучасие
4ч. 10.10-10.40
5ч. 11.00-11.30
6ч. 11.50-12.20
7ч. 12.35-13.05
2. В дните 17 и 26.05.2021г. дейностите в групите за ЦОУД се провеждат
присъствено, следобед при следния график:
ПИГ I и II клас
12.30 – 13.05 ч. – Обедно хранене
13.05 – 13.20 ч. – Междучасие
13.20 – 13.55 ч. – Организиран
отдих и физическа активност
13.55 – 14.10 ч. – Междучасие
14.10 – 14.45 ч. – Самоподготовка
14.45 – 15.00 ч. – Междучасие
15.00 – 15.35 ч. – Самоподготовка
15.35 – 16.00 ч. – Междучасие
16.00 – 16.35 ч. – Занимания по
интереси
16.35 – 16.50 ч. – Междучасие
16.50 – 17.25 ч. – Занимания по
интереси
17.25 – 18.00 ч. – Предаване на
учениците на родителите

ПИГ III клас
12.30 – 13.10 ч. – Обедно хранене
13.10 – 13.20 ч. – Междучасие
13.20 – 14.00 ч. – Организиран
отдих и физическа активност
14.00 – 14.10 ч. – Междучасие
14.10 – 14.50 ч. – Самоподготовка
14.50 – 15.00 ч. – Междучасие
15.00 – 15.40 ч. – Самоподготовка
15.40 – 16.00 ч. – Междучасие
16.00 – 16.40 ч. – Занимания по
интереси
16.40 – 16.50 ч. – Междучасие
16.50 – 17.30 ч. – Занимания по
интереси
17.30 – 18.00 ч. – Предаване на
учениците на родителите

3. На 18.05.2021г., поради запечатване на сградата във връзка с
провежданите ДЗИ, дейностите в групите за ЦОУД се провеждат с
намалена продължителност и приключват до 16.00ч. Класните

ръководители и учителите в ЦОУД да уведомят родителите
своевремено за промяната.
График ЦОУД за 18.05.2021г.
12.30 – 13.10 ч. – Обедно хранене
13.10 – 13.20 ч. – Междучасие
13.20 – 13.40 ч. – Организиран отдих и физическа активност
13.40 – 13.50 ч. – Междучасие
13.50 – 14.10 ч. – Самоподготовка
14.10 – 14.20 ч. – Междучасие
14.20 – 14.40 ч. – Самоподготовка
14.40 – 14.50 ч. – Междучасие
14.50 – 15.10 ч. – Занимания по интереси
15.10 – 15.20 ч. – Междучасие
15.20 – 15.40 ч. – Занимания по интереси
15.40 – 16.00 ч. – Предаване на учениците на родителите
4. В периода 27-28.05.2021г. учебният процес е при първа смяна, но с
намалени часове за часовете задължителна подготовка, при следния
график:
1ч. 07.30-07.50
2ч. 07.55-08.15
3ч. 08.20-08.40
4ч. 08.45-09.05
5ч. 09.10-09.30

6ч. 09.35-09.55
9.55-10.15 голямо междучасие
7ч. 10.15-10.35
5. В периода 27-28.05.2021г. дейностите в групите за ЦОУД са при
следния график:
09.10 – 10.00 ч. – Посрещане на учениците от съответния учител в ЦОУД
10.00-10.10 – междучасие
10.10-10.50 - Организиран отдих и физическа активност
10.50 – 11.00 ч. – Междучасие
11.00 – 11.40 ч. – Самоподготовка
11.40 – 11.50 ч. – Междучасие
11.50 – 12.30 ч. – Самоподготовка
12.30 – 13.30 ч. – Обедно хранене
13.30 – 14.10 ч. – Занимания по интереси
14.10 – 14.20 ч. – Междучасие
14.20 – 15.20 ч. – Занимания по интереси
15.20 – 15.30 ч. – Междучасие
15.30 – 16.10 ч. – Организиран отдих и физическа активност
16.10 – 17.00 ч. – Предаване на учениците на родителите
6. За 27.05.2021г., с цел осигуряване на изпълнението на задълженията на
членовете на училищната комисия по организация и провеждане на НВО 4
клас и провеждането на изпита при спазване на изискванията за
информационна сигурност, правя следните промени в седмичното
разписание:

7. За 28.05.2021г., с цел осигуряване на изпълнението на задълженията на
членовете на училищната комисия по организация и провеждане на НВО 4
клас, правя следната промяна в седмичното разписание:

8. Всички служители от непедагогическия персонал са с работно време при
първа смяна на учебния процес. Женя Велчева – ЗДАСД – разпределя и следи
за изпълнението на задълженията.
Всички учители, имащи седми часове на 27-28.05.2021г. стриктно спазват
начало и край на учебния час, а след края на часа лично извеждат всички
ученици от сградата на училището като осигуряват ред и тишина.
Даниел Димов да заложи промените в графика в електронния дневник.
Всички учители, служители, ученици и родители да се запознаят с
настоящата заповед, чрез сайта на училището и през електронния дневник.
Контрол по изпълнението ще осъщесви директорът на училището.
Димитър Димитров
Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна

