
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
„ в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр.Първомай, ул. "Бр.Миладинови”-север Мз 5За тел./факс: 0336/6- 29-12-директор, е-таН: раз:датата/даш. 179
сайт: Нарви/рази 7еи5К!.сот

3 А П О В Е Д Мз РД-06-1219 от 13.09.2022 г.

На основание чл.258 ал.1 И чл.259 ал.1,чл.102 от ЗПУО, чл.31,ал.1 от Наредба Мз 15
от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти, чл.7, ал.1 т.3, т.5 и т.6 и ал.2 от Наредба На 10 от
01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, във връзка с
Правилника за дейността на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай за учебната 2022/2023
година,

УТВЪРЖДАВАМ:
1. Продължителност на часовете по теория, учебна и лабораторна практика и

часовете по ФУЧ- 45(четиридесет и пет) минути.
П. Продължителност на часовете по производствена практика- 60(щест,.есет)

минути.
111. Продължителност на часа на класа, допълнителния час на класа и часа за

организиране и провеждане на спортни дейности - 45(четиридесет и пет) минути.
Ш. Продължителност на междучасията:
1.Малки - 10(десет) минути след първи, пети и шести учебен час и между часовете

за организиране и провеждане на спортни дейности.
2. Големи -15(петнадесет) минути след втори, трети и четвърти час учебен час.
У. Дневен режим на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай, през учебната 2022/2023

година, както следва:

1.Теория и учебна и лабораторна практика
М.] Учебни часове Междучасия

начало Край начало Край
1. 8.00 8.45 8.45 8.55
2. 8.55 9.40 9.40 9.55
3. 9.55 10.40 10.40 10.55
4. 10.55 11.40 11.40 11.55
5. 11.55 12.40 12.40 12.50
6. 12.50 13.35 13.35 13.45
7. 13.45 14.30

2.Час за организиране и провеждане на спортни дейности (ДЧ по ФВС) - съгласно
утвърденото седмично разписание.

3.Часове за провеждане на извънкласни дейности - ФУЧ съгласно график, изготвен
от преподавателите и утвърден от директора.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището и да се сведе до
знанието на колектива, срещу подпис, за сведение и изпълнение.

Росица Генова
Директор на ПГСС ”В. Левски”
гр. Първомай


