
 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ”  
област: Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград - 2700, кв. “Струмско”, 

 ул. “Яне Сандански” №1, тел.: 073/84-00-75,  E-mail:souivanvazov@abv.bg 

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

ДО УЧИТЕЛИТЕ, КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛИТЕ 

 

на основание Заповед № РД-08-232/27.01.2021 г. на директора на 

училището се определя следната организация за началото на 

учебния ден, продължителността на дейностите при целодневна 

организация на учебния ден /ЦОУД/. 

1. За учениците и учителите, изпълняващи ЗНПР в начален етап /1.- 4. 

клас/ - обучението ще бъде присъствено в дневна форма на обучение 

при спазване на дневното разписание на училището, утвърдено в 

началото на учебната година и седмичното разписание за втори 

учебен срок. 

2. За учениците от 5. клас обучението продължава от разстояние в 

електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии /Платформата 

"Microsoft teams"/ от 04.02.2021г. до 17.02.2021 г. и от 04.03.2021 г. 

до 17.03. 2021 г., при спазване на следния график: 

 

Начало на учебните занятия - 8.00 часа.  

 

1. час  от 8.00 до 8.30 часа 

2. час от 8.50 до 9.20 часа 

3. час от 9.50 до 10.20 часа 

4. час от 10.40 до 11.10 часа 

5. час от 11.30 до 12.00 часа 

6. час от 12.20 до 12.50 часа 

7. час 13.00 до 13.30 часа 



 

Продължителността на учебния час е 30 /тридесет/ 

минути. Почивките между учебните часове са с продължителност 

20 /двадесет/ минути. Голямото междучасие е след втория учебен 

час с продължителност 30 /тридесет/ минути. 

2.1. Присъствени ще бъдат учебните занятия за ученици 5. клас от 

18.02.2021 г. до 02.03.2021 г., при спазване на дневното 

разписание на училището, утвърдено в началото на учебната 

година и седмичното разписание за втори учебен срок. 

3. За учениците от 6. клас обучението продължава от разстояние в 

електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии /Платформата 

"Microsoft teams"/ от 04.02.2021г. до 02.03.2021 г., при спазване на 

следния график: 

 

Начало на учебните занятия - 8.00 часа.  

 

1. час  от 8.00 до 8.30 часа 

2. час от 8.50 до 9.20 часа 

3. час от 9.50 до 10.20 часа 

4. час от 10.40 до 11.10 часа 

5. час от 11.30 до 12.00 часа 

6. час от 12.20 до 12.50 часа 

7. час 13.00 до 13.30 часа 

 

Продължителността на учебния час е 30 /тридесет/ 

минути. Почивките между учебните часове са с продължителност 

20 /двадесет/ минути. Голямото междучасие е след втория учебен 

час с продължителност 30 /тридесет/ минути. 

3.1. Присъствени ще бъдат учебните занятия за ученици в 6. клас от 

04.03.2021г. до 17.03.2021г., при спазване на дневното разписание 

на училището, утвърдено в началото на учебната година и 

седмичното разписание за втори учебен срок. 

4. За учениците от 7. клас обучението продължава от разстояние в 

електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии /Платформата 



"Microsoft teams"/ от 18.02.2021г. до 17.03.2021 г., при спазване на 

следния график: 

Начало на учебните занятия - 8.00 часа.  

1. час  от 8.00 до 8.30 часа 

2. час от 8.50 до 9.20 часа 

3. час от 9.50 до 10.20 часа 

4. час от 10.40 до 11.10 часа 

5. час от 11.30 до 12.00 часа 

6. час от 12.20 до 12.50 часа 

7. час 13.00 до 13.30 часа 

 

Продължителността на учебния час е 30 /тридесет/ минути. 

Почивките между учебните часове са с продължителност 20 

/двадесет/ минути. Голямото междучасие е след втория учебен час 

с продължителност 30 /тридесет/ минути. 

 

4.1. Присъствени ще бъдат учебните занятия за ученици в 7. клас от 

04.02.2021г. до 17.02.2021г., при спазване на дневното разписание 

на училището, утвърдено в началото на учебната година и 

седмичното разписание за втори учебен срок. 

 

 

 

От ръководството 


