
   

 

Заповед 
 № 127/07.12.2020 г. 

 

На основание на чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, във връзка с чл. 31, ал.1, т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, и Заповед №РД 09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и 

науката и решение на педагогическия съвет с Протокол № 4 от 17.11.2020 г. 

 

 ДОПЪЛВАМ графика на учебното време, утвърден със заповед на министъра 

на образованието и науката и  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Коледна и междусрочна ваканция: 

22.12.2020 г. — 03.01.2021 г. вкл. — коледна /по заповед на министъра на 

образованието и  науката/ 

03.02.2021 г. — междусрочна за VII клас /по заповед на министъра на образованието и 

науката/ 

 

17.02.2021 г. - междусрочна за IV  - VI клас /по решение на педагогическия съвет на ОУ 

„Св. св. Кирил и Методий”, с. Овча могила/. 

 

24.02.2021 г. - междусрочна за I - III клас /по решение на педагогическия съвет на ОУ 

„Св. св. Кирил и Методий”, с. Овча могила 

2. Две седмици за учениците от IV до VI клас, в които дните да са неучебни, а да се 

използват за компенсиращи мерки, по решение на педагогическия съвет, считано от 

07.12.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл. 

3. Една учебна седмица за учениците от I и II клас, в която дните да са неучебни, 

а да се използва за проектни и/или творчески дейности , по заповед на министъра на 

образованието и науката и по решение на педагогическия съвет, считано от 30.11.2020 г. 

до 04.12.2020 г. вкл. 

4. Начало на втория учебен срок: 

04.02.2021 г. — за VII клас /по заповед на министъра на образованието и науката/ 

18.02.2021 г. — за IV - VI клас /по решение на педагогическия съвет/ 

25.02.2021 г. за I – III клас / по решение на педагогическия съвет/ 

 



 
 

5. Край на втория учебен срок /по заповед на министъра на образованието и 
науката/: 

 

23.06.2021 г. — за I  - III  клас 

30.06.2021 г. — за IV - VII клас 

 

Заповедта да се сведе до знанието на персонала, учениците и 

родителите за сведение и   изпълнение. 

Заповедта да се публикува на електронната страница на 

училището ouom.net. от Иванчо Шишков – системен администратор.  

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

Директор: …………… 

  /Десислава Александрова/ 


