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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО “ДОЧО МИХАЙЛОВ” 

  9450 гр.Тервел, ул.”Хан Аспарух” 81; тел.05751/ 25 09  Директор, 20 59 Гл.счетоводител 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 187/14.03.2020 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, заповед РД-01-124/13.03.2020 във връзка с 

обявеното извънаредно положение в република България с решение на Народното 

събрание за периода от 13.03 до 13 04.2020 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ на ПГТО „Дого Михайлов“ за периода от 16.03.2020 до 

29.03.2020 през учебната 2019/2020 година, както следва:  

 

1. Начало и край на учебния ден  

За ученици 

от: 

Начало на 

учебния ден 

Край на учебния 

ден 

Особености при 

организацията на 

учебния ден 

(ако има такива) 

VIII – XII клас 8.30 13.00 Дистанционна  

 

 

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 

учебния час 

Особености 

VIII – XII клас 30 минути Дистанционно 

 

 

 

3. Почивки между учебните часове (междучасия):  

Смяна 

(при 

двусменен 

режим) 

Време на 

почивката 
Продължителност 

Класове и 

паралелки, за 

които се 

отнася 

Особености 

 

 

 

 

І-ва смяна  

След 1-вия 

учебен час  

10 минути VIII – XII клас  

След 2-рия 

учебен час  

10 минути VIII – XII клас  

След 3-тия 

учебен час  

10 минути VIII – XII клас  
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След 4-тия 

учебен час 

10 минути VIII – XII клас  

След 5-тия 

учебен час 

10 минути VIII – XII клас  

След 6-тия 

учебен час 

10 минути VIII – XII клас  

    

 

4.График на часовете: 

 

1 час 8.30 – 9.00 

2 час 9.10 – 9.40 

3 час 9.50 – 10.20 

4 час 10.30 – 11.00 

5 час 11.10 – 11.40 

6 час 11.50 – 12.20 

7 час 12.30 – 13.00  

  

 

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 до16.032020 г. от 

Красимира Игнатова,.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Петранка Райчева , на 

длъжност зам.директор на ПГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


