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З   А  П  О  В  Е  Д   РД – 10 – 411- 1067/ 13.09.2021 г. 
 

 

           На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и съгласно 

Заповед РД 09-2040/10.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката, 

чл. 31, ал.1, т. 2 и т. 4 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, 

 

                                            Н А Р Е Ж Д А М: 

  

I. Откриването на учебната 2021-2022 година да се състои в следния 

ред: 

1. Тържествено откриване да се организира само за учениците  от 1. 

и 5. клас. Начален час: 10.30 ч. пред Централния вход на 

училището. Да се обособят зони за родителите на 

първокласниците и на учениците от 5. клас, които постъпват за 

първи път в училището. 

2. За учениците от 2., 3. и 4. клас започването на учебната година да е 

от 11.00 часа в класните стаи. Учениците да влизат от двора на 

училището. 

3. За учениците от 6. и 7. клас започването на учебната година да е от 

11.00 часа в класните стаи. Учениците да влизат през Централния 

вход на училището като е необходимо да бъдат с лични предпазни 

средства. 

II. Учебните занятия да се водят първа смяна – месец септември.  

III.  Начало на учебните часове за учениците от I  до VII клас е както 

следва: 

1. 1. и 2. клас -  от 8.20 часа. 

2. 3. и 4. клас – от 7.50 часа. 

3. 5., 6. и 7. клас  - от 7.30 часа. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители 

и служители и да се публикува на сайта на училището. 

 

13.09.2021 г.                                     Директор:             / П / 

гр. Пловдив                               Анета Вълева                                                          
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