ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ - ВАРНА
кв.“Чайка“, р-н Приморски, тел. 052/302-358; 052/302-359
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http://ourakovski.com

__________________________________________________________________
_________
ЗАПОВЕД
№РД07- 708/11.06.2021г.
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 VII и X и клас

НАРЕЖДАМ:
I.
Създавам следната организация на учебния процес за VII клас:
1. На 15.06.2021г. начало на учебния ден – 12.30ч.
2. График на часовете за VII клас:
1ч. 12.30-12.50
2ч. 12.55-13.15
3ч. 13.20-13.40
13.40-14.00 голямо междучасие
4ч. 14.00-14.20
5ч. 14.25-14.45
6ч. 14.50-15.10
7ч. 15.15-15.35
Работно време за непедагогическия персонал от 10.00-18.30ч.
Работно време на комисията за записване на ученици в първи клас
09.00-17.00ч.
Работно време на педагогическите специалисти 12.00-18.00ч.

Класните ръководители с поверените им класове осигуряват връщане
/получаване на учебници по създадения график.
3. На 17.06.2021г. начало на учебния ден – 10.30ч.
4. График на часовете за VII клас:
1ч. 10.30-10.50
2ч. 10.55-11.15
3ч. 11.20-11.40
11.40-12.00 голямо междучасие
4ч. 12.00-12.20
5ч. 12.25-12.45
6ч. 12.50-13.10
7ч. 13.15-13.35
Работно време за непедагогическия персонал от 10.00-18.30ч.
Работно време на педагогическите специалисти:
- с часове в 7 клас 10.00-18.30ч.
- на членовете на училищната комисия за организиране на НВО 1018.30ч.
- на квесторите НВО 7 клас по АЕ според графика на дейностите.
- всички останали ползват платен отпуск за 17.06.2021г.
16.06.2021г. и 18.06.2021г. провеждане на НВО.
От 21.06.2021г. учениците VII клас учат при втора смяна и съответния
график на часовете с начало от 13.40ч.
Всеки педагогически специалист на 15.06.2021г. получава заповед за
ангажимента си на 16.17 и 18.06.2021г. при провеждане на НВО VII клас и
бива инструктиран срещу подпис. Инструктаж за квестора при провеждане
на НВО VII клас да бъде поставен на информационното табло за информация
на педагогическите специалисти и същия да бъде изпратен на електронната
поща на всеки.
Педагогическите специалисти и непедагогически персонал, който не е
ангажиран с провеждането на НВО ползват платен годишен отпуск за
съответния/ните ден/дни – 16,17 и 18.06.2021г. Ползавщите отпуск да заявят
същия по установения ред.

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 осъществи директорът на училището.
Димитър Димитров
Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна

