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Организация на учебния ден  
в  СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин 

 за учебната 2019 / 2020 г. 

1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа, 

при целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 7 клас. 

2. Училището е отворено в работните дни от 6.30 ч. до 18.00 ч. 

3. Учебните занятия за всички класове започват  в 8.00 часа и завършват съгласно следното 

разписание: 

№ I - II  клас III - IV  клас V –VІ клас VII – XII клас 

1 час 8.00 - 8.35 8.00 - 8.40 8.00 - 8.40 8.00 – 8.40 

междучасие 8.35 – 8.50 8.40 - 8.50 8.40 - 8.50 8.40 – 8.50 

2 час 8.50 – 9.25 8.50 - 9.30 8.50 - 9.30 8.50 – 9.30 

междучасие 9.25 – 10.00 9.30 – 10.00 9.30 - 9.50 9.30 – 9.50 

3 час 10.00 – 10.35 10.00 - 10.40 9.50 - 10.30 9.50 – 10.30 

междучасие 10.35 – 10.50 10.40 - 10.50 10.30 - 10.40 10.30 – 10.40 

4 час 10.50 – 11.15 10.50 - 11.20 10.40 - 11.20 10.40 – 11.20 

междучасие 11.15 – 11.30 11.20 - 11.30 11.20 - 11.30 11.20 – 11.30 

5 час 11.30 – 12.05 11.30 - 12.10 11.30 - 12.10 11.30 – 12.10 

междучасие  12.10- 12.20 12.10 - 12.20 12.10 – 12.20 

6 час  12.20 – 13.00 12.20 - 13.00 12.20 – 13.00 

междучасие    13.00 – 13.10 

7 час    13.10 – 13.50 

4. Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути, в III  и IV клас  с 

продължителност 40 минути,  от  V до  XІІ клас – 40 минути . 

5. Дневният брой часове е разпределен съгласно  Наредба № 10 от 19.06.2014 г. на МЗ за 

здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания и 

нейните изменения: 

5.1.  пет учебни часа за учениците от I и II клас  

5.2. шест учебни часа в два дни от седмицата за учениците от III и IV клас; 

5.3 шест учебни часа за учениците от V и VI клас 

5.4. седем учебни часа в един ден от седмицата за учениците от VII клас  

5.5 седем учебни часа в два дни  от седмицата за учениците от VIII до  XII клас. 

6. Часът на класа и учебният час по  "Физическо възпитание и спорт", който се използва за 

организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, се включват в седмичното 

разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове (чл.7 от 

Наредбата). 

7. Въведена е целодневна организация на обучение  сформирани са седем  ПИГ от   І до VІI 

клас със следното седмично разписание на часовете: 
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7.1 Седмично разписание/график /    на часовете в ПИГ:  І-ІI  клас 

12.10 – 13.00 ч. Обяд 

13.00 - 14.00 ч. Организиран отдих и спорт 

14.00 - 14.40 ч. Самоподготовка 

14.40 - 14.50 ч. Междучасие 

14.50 - 15.30 ч. Самоподготовка 

15.30 - 15.40 ч. Междучасие 

15.40 - 16.20 ч. Дейности по интереси 

16.20 - 16.30 ч. Междучасие 

16.30 - 17.10 ч. Дейности по интереси 

17.10 – 18.00 ч. Срещи с родители 

 едми  
  

7.2 Седмично разписание/график /    на часовете в ПИГ:  III-VІI  клас 

12.00 – 12.30 ч. Среща с родители 

12.30 – 13.30 ч. Обяд 

13.30 - 14.30 ч. Организиран отдих и спорт 

14.30 - 15.10 ч. Самоподготовка 

15.10 - 15.20 ч. Междучасие 

15.10 - 15.50 ч. Самоподготовка 

15.50 - 16.00 ч. Междучасие 

16.00 - 16.40 ч. Дейности по интереси 

16.40 - 17.20 ч. Междучасие 

17.20 - 18.00 ч. Дейности по интереси 

8. Продължителността на работното време на учители, възпитатели и помощен персонал е 8 

часа. 

Учителите се явяват на работа 15 минути преди започване на първия учебeн  час. 

Изпълняват задълженията съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден 

от ръководството график. 

9. Работното време на директора от 7.30 ч. до 18.00 ч. 

10. Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики. 

 

      С настоящия дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив на заседание 

на ПС с Протокол №13/02.09.2019г. 

                                                                              

 

    Директор:……………………………………… 

/Мариета Христова/ 


