
 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-1485 

Пловдив, 09.09.2019 г. 

 

На основание чл. 259, ал.1 и чл. 258  от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Наредба № 15 

от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти и чл. 8, ал.1, при спазени изисквания на чл. 8, ал. 

3, и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование, изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г. и 

предложение на екип „Интеркултурно образование и училищна култура“ относно 

планирана дейност „Тържествено откриване на учебната година“ 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За деня 16.09.2019 г.  

Начало на учебния ден в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – 08:30 часа  

Край  на учебния ден в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – 11:40 часа  

 

ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНОТО ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

УЧЕБЕН ЧАС  I – VII клас 

Първи 8:30 – 9:00 

Голямо 

междучасие 

9:00 – 9:15 

Втори 9:15 – 9:35 

Трети 9:40 – 10:00 

Четвърти 10:05 – 10:25 

Пети 10:30 – 10:50 

Шести 10:55 – 11:15 

Седми 11:20 – 11:40  

 



 

 

Правя следното разместване в седмичното разписание: като първи учебен час за 

всички класове е часа на класа с тема „Интеркултурно образование и училищна култура“ 

– „Тържествено откриване на учебната година“. 

Броят и видовете учебни часове е съгласно утвърденото  седмично разписание за първия 

учебен срок на учебната 2019/ 2020 г.  

ЦОУД за начален етап на 16.09.2019 г. следва да се проведе само при заявено желание 

на родителите, описано като решение в протокола от провеждането на родителската 

среща. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Всички класни ръководители да сведат настоящата заповед до знанието на родителите 

на първата организационна родителска среща съгласно графика за провеждането им и 

своевременно да информират учениците.  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуване 

на http://ou-dtalev.info/ , раздел  „Новини“ и „Документи“ – „Заповеди на директора“. 

 

 

 

ИРИНА ЧОЛАКОВА 

Директор на ОУ “Димитър Талев” 

град Пловдив 

 

 

 

http://ou-dtalev.info/

