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ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА 

 

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

работа. Въведена е целодневна организация на обучение – сформирани са девет 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 - VІІ клас е 40 минути; 

4. Голямото междучасие е след втория учебен час и е с продължителност: 

 за І клас - 30  минути; 

 за ІІ - VІІ 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 8:30 ч. до 17:00ч. с обедна почивка от 13:30 до 14:00 часа. 

 Заместник-директори УД по график: 

  от 7:00 ч. до 15:00 ч. или от 11:00 ч. до 19:00 ч. 

 Педагогическият съветник от 9:30 ч. до 15:30ч. 

 Продължителността на работното време на учители, 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. 

 Учители в ЦДО – първа смяна 7:30 – 13:30 ч. 

   – втора смяна 11:30 – 17:30 ч. 

 



ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ  
 

I. В УЧЕБНО ВРЕМЕ- От 17.09.2018 г. до 31.05.2019 год. 

Часови интервал–Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

 07:00 – 08:30–Прием на децата; Сутрешно раздвижване. Дейности по избор на 

децата; Дейности, организирани от учителя. 

 08:30 – 09:00–Закуска(разговори, игри, ритуали, поздрав и др.) 

 09:00 –  09:30–Педагогически ситуации 

 09:30 – 09.45–Игри 

 09.45 – 10.15–Педагогически ситуации 

 10.15- 10:30–Междинна подкрепителна закуска; игри 

 10:30- 11:00–Педагогически ситуации 

 11:00- 12:30–(игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета и 

др.) 

 12:30 – 13:00–Обяд 

 13:00 – 15:00–Следобеден сън 

 15:00- 15.15–Подвижни игри 

 15.15 – 15:30–Следобедна подкрепителна закуска 

 15:30- 16:00–Педагогически ситуации 

 16:00- 19:00–Дейности по избор на децата- игри, разходки, наблюдения, 

творчески дейности и др; Дейности, организирани от учителя; Изпращане на 

децата. 

II. В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ – От 01.06.2019 г. до 14.09.2019 г. 

Часови интервал-Основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

 07:00 – 08:30–Прием на децата; Дейности по избор на децата; Дейности, 

организирани от учителя. 

 08:30 – 09:00–Закуска 

 09:00 –  10.15–Игри; Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от 

учителя. 

 10.15 – 10:30–Подкрепителна закуска 

 10:30 – 12:30–Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от 

учителя. 

 12:30 – 13:00–Обяд 

 13:00 – 15:00–Следобеден сън 

 15:00- 15.15–Подвижни игри 

 15.15 – 15:30–Подкрепителна закуска 

 15:30- 19:00–Игри; Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от 

учителя; Изпращане на децата. 

 

 

С настоящия дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив 

на заседание на ПС с Протокол №10/07.09.2018 г. 


