СУ "Христо Смирненски" гр.Искър, обл.Плевен
п.к.5868 ул. Г.Димитров №43
е-mail:595suiskar@yahoo.com

тел. 06516/20-58
тел. 06516/20-55

ЗАПОВЕД
№ РД-12-210
Искър, 02.02.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка Заповед №РД-01-52 от 26.01.2021г.
на Министъра на здравеопазването , Заповед №РД09-290 от 29.01.2021г. и на Министъра на
образованието и науката и писмо с изх. №9105-39 от 02.02.2021г. на Зам.министъра на
образованието и науката
О П Р Е Д Е Л Я М:
Следното разписание на учебните часове за периода от 04.02.2021г. до 17.03.2021г.
за ученици в дневна форма на обучение, обучаващи се в ОРЕС и присъствено както
следва:
I - клас - 35 мин.
/10 мин. малко междучасие/
/25 мин. голямо междучасие/
1ч.
2ч.
3ч.
4ч.
5ч.

8.00 8.45 9.45 10.30 11.15 -

8.35
9.20
10.20
11.05
11.50

III - IV клас - 40 мин.
/10 мин. малко междучасие/
/30 мин. голямо междучасие/
1ч. 8.00 - 8.40
2ч. 8.50 - 9.30
3ч. 9.40 - 10.20
4ч. 10.50 - 11.30
5ч. 11.40 - 12.20
6ч. 12.30 - 13.10
7ч. 13.20 - 14.00

V - XII клас - 40 мин.
/10 мин. малко междучасие/
/30 мин. голямо междучасие/
1ч. 8.00 - 8.40
2ч. 8.50 - 9.30
3ч. 9.40 - 10.20
4ч. 10.50 - 11.30
5ч. 11.40 - 12.20
6ч. 12.30 - 13.10
7ч. 13.20 - 14.00
Забележка : Звънецът да звъни за началото и края на часа при 40 минути учебен час.

Занятията да се провеждат в съответствие със изготвените от Министерство на
образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на
системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021г. в
условията на COVID 19, публикувани на интернет страницата на Министерство на
образованието и науката.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители в училището
срещу подпис за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
МИРОСЛАВ ШЕТОВСКИ
Директор на СУ „ Христо Смирненски”- гр. Искър
Съгласувал:
Н.Тодорова-зам.директор УД
Изготвил:
С.Пешева-зав.“АС“ и касиер

