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ЗАПОВЕД 

№ 132/21.10.2021 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

чл. 30, ал. 1, т. 3 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с 

чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в 

училищното образование и в изпълнение на заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на 

министъра на образованието и науката за преустановяване на присъствена форма на 

обучение   

I. ОПРЕДЕЛЯМ: 

ДНЕВЕН РЕЖИМ на 96. СУ през учебната 2021/2022 година за периода 21.10.2021 до 

второ нареждане, 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 

I – XII клас  8.00 14.45  

2. Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование: 

Клас /класове Продължителност на 

учебния час 

Особености 

I – IV клас 20 минути  

V– VII клас  30 минути  

VIII– XII клас 40 минути  

II. НАРЕЖДАМ: 
1. Дневният режим да се спазва стриктно. 
2. Класните ръководители се задължават да запознаят учениците с утвърденият 

дневен режим.  
3. Временият дневен режим следва да се разпише в Приложение  „Kalendar“ на  

Google classroom. 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите и учениците за сведение и 
изпълнение. Информация за промяната на дневния режим на училището, както и за 
особеностите в организацията на образователния процес да бъдат публикувани на 
интернет страницата на училището в срок до 22.10.2021 г. от Стойка Стоилова – РНИКТ. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Албена Велчева, Рени Петрова и 

Мариана Пенева на длъжност ЗДУД. 

 

Директор на 96. СУ /П/ 

 / Цветелина Вълчева/ 
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