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ЗАПОВЕД
№ РД-06-2295/15.06.2022 г.
На основание чл. 259 ал. 1 от Закана за предучилищно и училищно образование,
във връзка с чл. 31, ал.1, т.2 и т. 15 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти и във връзка с моя заповед РД-06-1214/16.02.2022 г. за разпределение през
втори учебен срок на учебната 2021/2022 година, приключване на учебната година на
учениците от XII клас и заповед РД-01-140/08.03.2022 г. на началника на РУО – Пловдив
за определяне на Спортно училище „Васил Левски“ – Пловдив за оценителски център за
НВО
Изменям и допълвам моя заповед № РД-06-2099/23.05.2022 г, както следва:
І. Определям разпределение на класните стаи, считано от 20.06.2022 година, както
следва:
Първа смяна:
IX в клас
От 501 кабинет
IX д клас
От 502 кабинет

В 204 кабинет
В 206 кабинет

Трета смяна
IX в клас
От 501 кабинет
IX д клас
От 502 кабинет
VIII в клас
От 203 кабинет

В 204 кабинет
В 203 кабинет
В 301 кабинет

Вторник

IX г клас
IX д клас
VIII а клас
VII б клас

От 501 кабинет
От 502 кабинет
От 104 кабинет
От 105 кабинет

В 104 кабинет
В 105 кабинет
В 303 кабинет
В 304 кабинет

Четвъртък

IX в клас
IX д клас

От 501 кабинет
От 502 кабинет

В 202 кабинет
В 203 кабинет

Петък

IX д клас

От 502 кабинет

В 204 кабинет

От понеделник до петък

Понеделник

Изменението и разпределението на класните стаи от 20.06.2022 година да се
доведе до знанието на всички ученици и учители чрез публикуването на сайта на
училище от Гергана Джарова – РНИКТ и поставяне на информационните табла в
училищната сграда и общежитието.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ЗДУД, както и ще
упражнявам лично.
РУЖКА ГЕНОВА
Директор на СУ „Васил Левски“ - Пловдив
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