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ЗА УЧЕБНАТА 2015 / 2016 ГОДИНА
1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с двусменен режим на
работа. Въведена е целодневна организация на обучение – сформирани са осем ПИГ.
2.

Начало на учебните часове:
 сутрин – 08:00 ч.;
 следобед – 13:30 ч.

3.

Продължителността на учебните часове:
 за І и ІІ клас е 35 минути;
 за ІІІ - VІІІ клас е 40 минути;

4.

Голямото междучасие е след втория учебен час и е с продължителност:
 за І клас - 30 минути;
 за ІІ - VІІІ клас - 20 минути;

5.

Малките междучасия са с продължителност 10 минути.

6.

Часът на класа се провежда в понеделник след последния час.

7. Извънкласните и извънучебните занятия се провеждат по график, утвърдени от
Директора в свободните помещения.
8.

Училището е отворено в работните дни от 7:00 ч. до 18:30 ч.

9.

Работното време:
 Директор – от 9:00 ч. до 17:00ч.
 Помощник-директори УД по график:
 от 7:30 ч. до 15:30 ч. или от 11:00 ч. до 18:30 ч.
 Педагогическият съветник от 9:30 ч. до 15:30ч.
 РКК от 8:00 ч. до 16:00ч.

Продължителността на работното време на учители, възпитатели, служители и
помощен персонал е 8 часа.
Учителите се явяват на работа 15 минути преди започване на първия учебния час.
Изпълняват задълженията съгласно длъжностната характеристика и дежурят по
утвърден от ръководството график.
Възпитателите – първа смяна 7:30 – 13:30 ч.
– втора смяна 11:30 – 17:30 ч.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ
Времево разписание

Дейности

СУТРИН
7:00 – 8:00 ч.
8:00 – 8:30 ч.
8:30 – 8:40 ч.
8:40 – 9:10 ч.
9:10 – 9:40 ч.

Времево разписание
СЛЕДОБЕД

Прием на децата.
Занимания по интереси.
\Сутрешно раздвижване\.
Задължителна регламентирана ситуация/
Обучаваща ситуация /Работа по центрове.
Почивка.
Задължителна регламентирана ситуация/
Обучаваща ситуация/ Работа по центрове.
Почивка/ Закуска.

12:30 – 13:30 ч.
13:30 – 14:00 ч.
14:00 – 14:10 ч.
14:10 – 14:40 ч.
14:40 – 15:10 ч.

10:20 – 10:50 ч.

Задължителна регламентирана/ Задължителна
нерегламентирана ситуация (вариантна открито).
Работа с малки групи деца.
Индивидуална работа с отделни деца.
Почивка.
Игри на открито.
Сюжетни игри.

10:50 – 11:00 ч.

Почивка.

16:20 – 16:30 ч.

11:00 – 11:30 ч.

Задължителни нерегламентирани ситуации. /
Подвижни игри

16:30 – 17:00 ч.

9:40 – 10:10 ч.

10:10 – 10:20 ч.

11:30 ч.

Игри (в занималнята, физкултурен салон, открито
в двора в зависимост от сезона).
Свободни занимания по интереси.
Индивидуални занимания с отделни деца.
Дейности извън учебната програма.
Изпращане на децата.

15:10 – 15:40 ч.

15:40 – 15:50 ч.
15:50 – 16:20 ч.

17:00 ч.

С настоящия дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив
на заседание на ПС с Протокол №8/07.09.2015 г.

