П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В

ЗАПОВЕД
№ 1538/13 септември 2019 г.
На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т 4 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, чл.10 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за дейностите в училищното образование и
решение на ПС, протокол № 16/11.09.2019 г.
УТВЪРЖДАВАМ
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ
за учебната 2019/2020 г.

1. Организация на учебния ден - полудневна.
2. Начало на учебния ден - 08.00 часа.
3. Продължителност на учебния час и почивки между учебните часове:
3.1. График на учебните часове:
Час
І учебен час
почивка
ІІ учебен час
почивка
ІІІ учебен час
почивка
ІV учебен час
почивка
V учебен час
почивка
VІ учебен час
почивка
VІІ учебен час

Времетраене (от – до)
08. 00 ч. – 08. 45 ч.
08. 45 ч. – 08. 55 ч.
08. 55 ч. – 09. 40 ч.
09. 40 ч. – 09. 50 ч.
09. 50 ч. – 10. 35 ч.
10. 35 ч. – 10. 55 ч.
10. 55 ч. – 11. 40 ч.
11. 40 ч. – 11. 50 ч.
11. 50 ч. – 12. 35 ч.
12. 35 ч. – 12. 45 ч.
12. 45 ч. – 13. 30 ч.
13. 30 ч. – 13. 40 ч.
13. 40 ч. – 14. 25 ч.

3.2. Продължителност на видовете учебни часове:
- теоретични учебни часове – 45 минути;
- часове по учебна практика – 45 минути;
- часове по производствена практика – 60 минути;
- час на класа – 45 минути;
- час за организиране и провеждане на спортни дейности – 45 минути.
4. Провеждане на извънкласни дейности:
- понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък – 14.35 – 19.00 ч.
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5. Часове за спортни дейности/трети допълнителен час по ФВС:
- понеделник – от 15.25 ч. до 17.00 ч.
- вторник – от 15.25 ч. до 17.00 ч.
- сряда – от 14.35 ч. до 16.10 ч.
- четвъртък – от 14.35 ч. до 17.00 ч.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД.
С настоящата заповед да се запознаят учениците, чрез класните ръководители,
педагогическия и непедагогически персонал в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” за сведение и
изпълнение.

РИ/ИП

ДИРЕКТОР: п
/Р. Иванова/

