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ЗАПОВЕД 

№ РД-08-21/17.09.2018 г. 

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

образование, във връзка с чл. 6, ал.1-5, чл.7 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организация на дейностите в училищното образование 

УТВЪРЖДАВАМ  

следната 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. 

1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с 

едносменен  режим на работа. 

2. Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 19.00 ч. 

3. Учебните занятия започват в 8.00 ч. и завършват съгласно 

седмичното разписание: 

№ Понеделник Вторник- Петък 

1.  08.00 ч. – 8.40 ч. 08.00 ч. – 8.40 ч. 

2.  09.00 ч. – 9.40 ч. 09.00 ч. – 9.40 ч. 

3.  09.50 ч. – 10.30 ч. 09.50 ч. – 10.30 ч. 

4.  10.40 ч. – 11.20 ч. 10.40 ч. – 11.20 ч. 

5.  11.30 ч. – 12.10 ч. 11.30 ч. – 12.10 ч. 

6.  12.20 ч. -  13.00 ч. 12.20 ч. -  13.00 ч. 

7.  13.10 ч. -  13.30ч. 13.10 ч. -  13.30ч. 

    

4. Учебните часове в I клас са с продължителност – 35 минути, II – VIII 

клас с продължителност – 40 минути; 

 Междучасията се обявяват с училищния звънец. 

 Въведена е целодневна организация на обучение – сформирани 

са 7 /седем/ групи. 



 Обучението в ЦДО се осъществява както следва: 

- I –IV  клас – от 11.30ч. до 17.30ч. /самоподготовка  2часа, 

занимания по интереси – 2 часа, отдих и спорт – 2 часа/ 

- V – VII клас – от 12.00ч. до 18.00ч./ самоподготовка  3 часа, 

занимания по интереси – 2 часа, отдих и спорт – 2 часа 

5. Продължителността на работното време на учители, служители и 

помощен персонал е 8/осем/ часа. 

 Учителите се явяват на работа най-малко 15 минути преди 

започване на учебния час.  

Те дежурят по утвърден от ръководството график, като 

дежурните учители идват 30 минути преди започване на 

учебния ден. 

 Работно време на: 

- Директор- от 07.45ч. до 16.45ч.; 

- Зам.-директор от 7.45 до 16.45ч.; 

- ЗАС от 08 до 16.45 

- Обслужващ персонал- от 07.00ч. до 19.00ч. 

6. Правата, задълженията и работното време на педагогическия и на  

непедагогическия персонал са регламентирани в длъжностните им 

характеристики. 

 

ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА 

Директор на СУ” Неофит Рилски” –гр.Банско 

 


