ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЗАПОВЕД
№ РД07-604/ 13.09.2021 година
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,
чл. 6, ал.4 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование и решение
№ 13 от 10.09.2021 год. на Педагогическия съвет при ПГ по ЖПТ
О П Р Е Д Е Л Я М
за учебната 2021– 2022 г.
1.
2.
3.
4.

Организацията на учебния ден - полудневна .
Училището е отворено в работните дни от 7.30 ч. до 16.30 ч.
Учебните часове започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание.
График на учебните часове:
№

VIII –XII клас

1.

8.00- 8.45

2.

8.55 - 9.40

3.

9.50 - 10.35

4.

10.55 - 11.40

5.

11.50 - 12.35

6.

12.45 - 13.30

7.

13.40 – 14.25

8.

14.35– 15.20

5. Продължителността на учебния час за видовете подготовка е:
- теоретични учебни часове - 45 минути.
- часовете по учебна и лабораторна практика - 45 минути.
- часовете по производствена практика - 60 минути.
- час на класа – 45 минути.
- час за организиране и провеждане на спортни дейности – 45 минути.
6. Продължителността на почивките между учебните часове:
- след I , II, IV, V, VI и VII – 10 минути.
- след III час – 20 минути.
7. Последователни учебни часове могат да се организират без почивка:
- по учебна и производствена практика, но не повече от три последователни учебни часа
- по отраслова,специфична и разширена професионална подготовка ,но не повече от два
последователни последни учебни часа.
С настоящата заповед да се запознаят всички учители и служители за сведение и
изпълнение.
Класните ръководители да запознаят всички ученици и родители със заповедта срещу
подпис.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Пламен Станчев –
заместник директор .
инж. Иван Чолаков
Директор на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров”
гр.Горна Оряховица

