ПРОФЕСИОНАЛНА НАЦИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ШАНДОР ПЕТЬОФИ”

Разград, ул. Илия Петров № 1, тел. 084/660235, e-mail: ptgrz@ptgrz.org, URL: www
ЗАПОВЕД
№ 604/09.09.2021 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, във връзка с извършващи се СМР на сградния фонд и прилежащите и´ терени на
НПТГ и въз основа на насоките за обучение и действия в условията на извънредна
епидемична обстановка в училищата на МОН
ОПРЕДЕЛЯМ:
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ на Национална професионална техническа гимназия „Шандор
Петьофи“ гр. Разград през първи учебен срок на учебната 2021/2022 година, както следва:
1. Начало и край на учебния ден
За ученици
от:

Начало на
учебния ден

Особености при
Край на учебния организацията на
ден
учебния ден

VIII – X клас

7.30

13.20

XI - XII клас

13.30

19.10

При наличие на
възможност с
изнесени нулеви
часове в първа
смяна

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
Особености
учебния час
VIII – X клас
40 минути
С едно голямо
междучасие от 20 минути
след първи учебен час
XI - XII клас
40 минути
3. Почивки между учебните часове (междучасия):
Смяна
(при
Време на
Продължителност
двусменен
почивката
режим)
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Класове и
паралелки, за
които се
отнася

Особености

ПРОФЕСИОНАЛНА НАЦИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ШАНДОР ПЕТЬОФИ”

Разград, ул. Илия Петров № 1, тел. 084/660235, e-mail: ptgrz@ptgrz.org, URL: www

След 1-вия
учебен час

...20 минути (голямо
междучасие)

VIII – X клас

След 2-рия
..10 минути.
учебен час и
всеки следващ
по

І-ва смяна

..След
1-ви 10 минути
учебен и всеки
следващ час
ІІ-ра смяна

При наличие
на двойни
часове да се
удължава
почивката след
тях

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 15.09.2021 г. от Силвия Спасова, на длъжност
ръководител направление ИКТ.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Биана Тодорова длъжност ЗДУПД.

signed by
Neshka Digitally
Neshka Georgieva
Georgiev Hristova
Date: 2021.09.10
a Hristova 10:59:46 +03'00'
ДИРЕКТОР: .........................................
Инж. Н. Христова
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