
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С. КРЕПЧА 
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, ОБЩИНА ОПАКА, С. КРЕПЧА, УЛ.”ГРАДИЩЕНСКА” № 1, ТЕЛ.: 0889745861 

E-MAIL: oukrepcha1@gmail.com 

 

                                                          ЗАПОВЕД 

№ ….. / 11.02.2022г. 

  На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД-09-2348/10.02.2022г. на 

Министъра на обраованието и науката и Заповед № РД- 50 от 08.02.2022г. на РЗИ – 

Търговище за преустановяване на присъствения образователен процес 

 

НАРЕЖДАМ: 

I. Всички  педагогически специалисти  да се запознаят със  Заповед № РД-09-

2348/10.02.2022г. на Министъра на обраованието и науката и Заповед № РД- 50 от 

08.02.2022г. на РЗИ – Търговище за преустановяване на присъствения образователен 

процес 

II. Срокът на въведените временни мерки на територията на обл.Търговище е за периода 

от 14.02.2022г. до 25.02.2022г. 

III. Считано от 14.02.2022г. до 25.02.2022г. се преминава към ротационно обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС) при спазване на следния график ; 

1.1. Утвърждавам график за учебните часове в електронна среда считано от 

14.02.2022г. до 18.02.2022г. 

За учениците от VI клас: първа смяна с начало 8:10 ч. и продължителност на 

учебния час – 30 минути. 

Разписание на часовете на V- VII клас: 

Първа смяна 

I час 8:10 – 8:40 

II час 9:00 – 9:30 

III час 10:00 – 10:30 

Голямо междучасие 20 мин. 

IV час 10:50 – 11:20 

V час 11:40 – 12:10 

VI час 12:30 – 13:00 
VII час 13:20 – 13:50 

 

За учениците от VI клас: втора смяна с начало 13:20ч. и продължителност на 

учебния час – 30 минути. 

Разписание на часовете на VI клас: 

 

Втора смяна 

I час 13:20 – 13:50 

II час 14:10 – 14:40  

III час 14:55 – 15:25 

IV час 15:40 – 16:10  

V час 16:25 – 16:55 

VI час 17:10 – 17:40 

 



1.2. Утвърждавам график за учебните часове в електронна среда считано от 

21.02.2022г. до 25.02.2022г. 

За учениците от V и VII клас: първа смяна с начало 8:10 ч. и продължителност на 

учебния час – 30 минути. 

Разписание на часовете на V и VII клас: 

Първа смяна 

I час 8:10 – 8:40 

II час 9:00 – 9:30 

III час 10:00 – 10:30 

Голямо междучасие 20 мин. 

IV час 10:50 – 11:20 

V час 11:40 – 12:10 

VI час 12:30 – 13:00 
VII час 13:20 – 13:50 

 

За учениците от V и VII клас: втора смяна с начало 13:20ч. и продължителност 

на учебния час – 30 минути. 

Разписание на часовете на V и VII клас: 

 

Втора смяна 

I час 13:20 – 13:50 

II час 14:10 – 14:40  

III час 14:55 – 15:25 

IV час 15:40 – 16:10  

V час 16:25 – 16:55 

VI час 17:10 – 17:40 

 

1. учебните часове се провеждат при спазване на правила  за организиране и 

провеждане на присъствено обучение в  ОУ „Васил Левски”, с.Крепча, общ. Опака в 

условията на извънредна епидемиологична обстановка публикувани на интернет 

страницата на ОУ „Васил Левски”, с.Крепча. 

2. продължителността на учебните часове е съобразена с изискването за часовия график 

в присъствено, оерс и синхронно обучение.  

3. педагогическите специалисти се задължават да спазват утвърдените графици. 

4. класните ръководители да запознаят учениците и родителите с графиците. 

5. заповедта да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти за сведение 

и изпълнение, лично и/ или по електронен път. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 

 

 

Директор :…………….. 

                        / С.Мехмедов/ 

 
 


