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Оргаіiизация на учебния ден 

2020/2021 учебна година 

Организация на учебния ден: 
Обучението в училището се осъществява в дневна форма на 
обучение, с едносменен режим на работа. 
Организацията на учебния ден е целодневна: 
задъпжителните учебни часове се провеждат до обяд, а 
часовете по самоподготовка, заниманията по интереси и 
организиран отдих — след обяд. 

Ситуациите на ПГ 5—годишни са с продължителност 20 мин. с 15 мин. почивка. 
Ситуациите на ПГ б—годишни са с продължителност 30 мин. с 10 мин. почивка. 

Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути, III и IV клас — 40 
минути, V— VII клас — 40 минути. Междучасията са по 10 минути и се обявяват с 
училищния звънец. 

Голямото междучасие за I и II клас е от 8:35 ч. — 8:55 ч. — 20 минути 
Голямото междучасие за III — VII клас е от 9:30 ч. — 9:50 ч. — 20 минути. 

Целодневна организация на учебния ден се осъществява в групи от I, II, III, и IV клас. 
Часът на класа и допълнителните часове за организиране и провеждане на 

спортни дейности се провеждат, съгласно седмичното разписание. 
Училището е отворено в работните дни от 7:00 ч. до 19:00 ч. 
Продължителността на работното време на учителите и служителите е 8 часа. 
Работното време на: 
Директор - от 9.ООч. до 17.30ч. 
Заместник—директор по учебната дейност: 

I— смяна — 7.30 ч. — 16.00 ч. 
II смяна — 09.00 ч. —17.30 ч. 
Заместник—директор административната дейност — 8.00 ч. до 1 б.30ч. 
Регламентираните почивки са посочени в Правилника за вътрешния трудов ред. 
Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни 
характеристики. 

Оргапизациsгга иа учебиня ден е пріiета с решение на Педагогическип съвет — 

Протокол № 14/03.09.2020г., утвърдена със Заповед на директора № РД-06-662/09.09.2020г. 


