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ЗАПОВЕД 

№ РД 08-84/ 26.10. 2021 година 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със т.8 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на МЗ, 

Писмо с изх.№ 11-19/25.10.2021 г. на РЗИ Смолян, т.4 от Заповед  № РД 09-3596/20.10.2021 год. на МОН, чл.7, 

ал.6, т.3 от Наредба 10/2016 год. за организацията и дейностите в училищното образование  

 

І. Определям график на ротация за обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на 

информационните и комуникационните технологии за 50% от паралелките в периода от 27.10.2021 г. до 

09.11.2021 г. включително, както следва: 

     1. График на учебните занятия от разстояние в електронна среда за учениците от VІІІ до ХІІ клас: 

     1.1. от 27.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително – синхронно обучение за учениците от  ІХа, ІХб и ХІа 

класове;  

     1.2. от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. – включително – синхронно обучение за учениците от  VІІІа, , Ха, 

ХІІа и ХІІб класове;  

     2. График на учебните занятия за присъствено обучение в ПГСГСТ за учениците от VІІІ до ХІІ клас: 

     2.1. от 27.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително – присъствено обучение за учениците от VІІІа, , Ха, 

ХІІа и ХІІб класове;  

     2.2. от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. – включително – присъствено обучение за учениците от  ІХа, ІХб и 

ХІа класове;  

ІІ. Изменям Заповед № РД 07-522/10.09.2021 год. за дневен режим на ПГ по СГСТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. 

Чепеларе  за периода от 27.10.2021 г. до 05.11.2021 г. включително през учебната 2021/2022 год., както следва: 

            1. Дневно разписание на учебните часове. 

            1.1.Продължителността на 1 /един/ учебен час е 40 мин. 

     1.2.Часове: 

1. от 08.00 ч. до 08.40 ч. 

2. от 08.50 ч. до 09.30 ч. 

3. от 09.40 ч. до 10.20 ч. 

4. от 10.45 ч. до 11.25 ч. 

5. от 11.35 ч. до 12.15 ч. 

6. от 12,25 ч. до 13.05 ч. 

7. от 13,15 ч. до 13.55 ч. 

8. от 14,05 ч. до 14.45 ч. 

      1.3.Почивките между отделните часове:  

1. от 08.40 ч. до 08.50 ч. 

2. от 09.30 ч. до 09.40 ч. 

3. от 10.20 ч. до 10.45 ч.  (голямо междучасие) 

4. от 11.25 ч. до 11.35 ч. 

5. от 12.15 ч. до 12.25 ч. 

6. от 13,05 ч. до 13.15 ч. 

7. от 13,55 ч. до 14.05 ч. 

Контрол по изпълнение на заповедта осъществява директора на ПГСГСТ Чепеларе. 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и  изпълнение. 

 

 

инж. Елена Касабова: 

Директор на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе 

 

 

За Директор 

Стойка Терзиева  

Съгласно заповед № РД 08-79/20.10.2021 г. 


