Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"
гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" 42, 056/817691,pgeeburgas@gmail.com

ЗАПОВЕД
№ РД 10-522/14.09.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал. 4
от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОПРЕДЕЛЯМ:
1.
Дневно разписание на Професионална гимназия по електротехника и електроника
"Константин Фотинов" през учебната 2020/2021 година, както следва:
За ученици от:
VIII и IX клас

Начало на учебния
ден
7:15

X, XI и XII клас

2.

7:30

Край на учебния Особености при организацията на учебния ден
ден
15:00
учебните часове започват в 7:45 и приключват в
13:25
15:30
учебните часове започват в 8:00 и приключват в
13:40

Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование:

Клас /класове
VIII – XII клас

Продължителност на учебния час
40 минути

Особености

Продължителността на учебните часове по спорт и
занимания по интереси е 40 минути

3. Почивки между учебните часове (междучасия):
VIII и IX класове

X, XI и XII класове

1. 7:45 - 8:25
10 минути

8:00 – 8:40
10 минути

2. 8:35 - 9:15
10 минути

8:50 – 9:30
15 минути

3. 9:25 – 10:05
15 минути

9:45 – 10:25
15 минути

4. 10:20 – 11:00
15 минути

10:40 – 11:20
10 минути

5

5. 11:15 – 11:55
минути

11:30 – 12:10
5 минути

6. 12:00 – 12:40
5 минути
7. 12:45 – 13:25

12:15 – 12:55
5 минути
13:00 – 13:40

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. от Е. Ганчева , на длъжност: главен учител.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Сийка Петкова , на длъжност: зам.-директор.

ДИРЕКТОР: ......................
подпис и печат на училището
Коста Найденов Папазов
ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:
№
по
ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

1.

Сийка Петкова

Зам.-директор

2.

Евелина Ганчева

Главен учител

Подпис на лицето

