ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Лом – 3601, обл. Монтана, ул. "Софийска" 56, тел./факс:
0971/66548, e-mail:ou_hbotev_lom@abv.bg
ЗАПОВЕД
№РД-13-235
Лом. 12.09.2022 г.
На основание чл. 258. ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 6. ал. 4 и чл. 7 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. (Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли
2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари
2018г., изм. ДВ. бр.69 от 26 Август 2022г.)

за организация на дейностите в училищното

образование

ОПРЕДЕЛЯМ:
РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩЕТО: 06:30-16:30
НАЧАЛО НА УЧЕБНИЯ ДЕН: 08:15 часа
КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

16:30 часа

Организация на учебния ден в IV ОУ „Христо Ботев" - Лом за учебната 2022/2023
година, дневна форма на обучение, полудневна организация на учебния ден-преди обяд
с продължителност на учебните часове за всички видове подготовка, както следва:
1. тридесет и пет минути - в I и II клас;
2. четиридесет минути - в III - VII клас;
Продължителността на учебния час по т. 1 - 3 се отнася и за часа на класа и за
часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
Почивките между учебните часове в училището са с продължителност от 10
минути. В средата на учебния ден учениците ползват и една почивка от 20 минути.
Със заповедта да се запознае персоналът в училището за сведение и стриктно
изпълнение.
При установено неспазване и нарушаване на установения дневен режим
учителите и служителите в училището носят наказателна отговорност съгласно Кодекса
на труда.
Сведение за организацията на учебния ден в училището да бъде предоставено по
подходящ начин на учениците и техните родители и на видно място на
информационното табло в училището.

ДАФИНКА БОРИСОВА: п/ (чл. 4, т.1 във вр. с чл.5, т.1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679)

Директор на IV ОУ „Христо Ботев " - Лом

