
 

 
     ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ 

3140 с. Кунино, ул. „Петко Лалов“№1; тел.: 091202/216; 238 

e-mail: kuninostone@abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

 
№ 084/28.10.2020 г. 

 

На основание чл. 7, ал. 6 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 

2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование, в сила от 02.10.2020 г.; 

Наредба № 10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на 

седмичните разписания на учебните занятия;  чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното 

и училищното образование; чл. 31 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти; 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

1. График на учебните часове за I учебен срок на учебната 2020/2021 г. в 

Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино и почивките 

между учебните часове (междучасията) в условия на обучение от разстояние 

в електронна среда /ОРЕС/ за учениците от 8 до 12 клас, както следва: 

 

ЧАСОВЕ 

и МЕЖДУЧАСИЯ 
ОТ ДО 

1 ЧАС 8:00 8:40 

МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 8:40 8:50 

2 ЧАС 8:50 9:30 

МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 9:30 9:40 

3 ЧАС 9:40 10:20 

МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 10:20 10:30 

4 ЧАС 10:30 11:10 

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ  

20 МИН. 11:10 11:30 
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5 ЧАС 11:30 12:10 

МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 12:10 12:20 

6 ЧАС 12:20 13:00 

МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 13:00 13:10 

7 ЧАС 13:10 13:50 

МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 13:50 14:00 

8 ЧАС 14:00 14:40 

 

1. Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

2. Организация на учебното време – едносменна 

3. Начало на учебния ден – 08,00 ч. 

4. Край на учебния ден – 14,40 ч. 

5. Продължителност на уч. час – 40 минути 

6. Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната. 

 

Графикът на учебните часове да се спазва стриктно. След преустановяване на ОРЕС се 

преминава към графика на учебните часове, утвърден със Заповед № 526/11.09.2020 г. 

Промени в графика се допускат само след заповед от Директора на ПГКО. 

Класните ръководители се задължават да информират учениците от паралелките и 

родителите им за утвърдения график на учебните часове в условия на ОРЕС. 

Графикът на учебните часове в условия на ОРЕС да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището и електроненния дневник Админплюс. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището срещу 

подпис за сведение и изпълнение.  

 

 

                                                                                  ДИРЕКТОР на ПГКО:  

 

/ЯНА ОРЛИНОВА/ 

 


