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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
за учебната 2019/2020 година
Училището е на двусменен режим на обучение при целодневна организация на учебния
процес.
Първи срок
Първа смяна - Подготвителна група, І, ІІ, ІІІ и ІV клас, ГЦДО – сборна V, VI и VII клас
Втора смяна - V, VІ, VІІ клас, ГЦДО І клас, ГЦДО ІI клас, ГЦДО III клас и ГЦДО – IV клас
Втори срок
Първа смяна – Подготвителна група, І, V, VІ, VІІ клас, ГЦДО ІІ клас, ГЦДО III клас, ГЦДО
IVклас
Втора смяна – ІІ клас, III клас, IV клас и ГЦДО – І клас, ГЦДО– сборна V,VI и VII клас
Времево разписание на часовете по класове
ПГ - продължителност на педагогическата ситуация – 20 - 30 минути
І и ІІ клас – продължителност на учебния час 35 минути
ІІІ и ІV клас – продължителност на учебния час 40 минути
V ,VІ,VІІ клас – продължителност на учебния час 40 минути

І СМЯНА
1. Пристигане в училище – 7.30 часа
2. Влизане в училищната сграда – 7.30 - 7.40 часа
3. Начало на учебните часове – 7.50 часа

График на часовете първи срок:
1/ 7.50 – 8.30
2/ 8.40 – 9.20
3/ 9.40 – 10.20
4/ 10.30 – 11.10
5/ 11.15 – 11.55
6/ 12.00 – 12.40

График на часовете втори срок:
1/ 7.50 – 8.30
2/ 8.40 – 9.20
3/ 9.30 – 10.10
4/ 10.30 – 11.10
5/ 11.15 – 11.55
6/ 12.00 – 12.40
7/12.45 – 13.25

Голямото междучасие първия учебен срок е след втория час – 20 мин., втория учебен срок – след
третия час – 20 минути По време на голямото междучасие в присъствието на класните ръководители
учениците организирано закусват.
От 12.00 часа до 12.15 часа изпращане на деца от ПГ и приемането им от родителите.
Учебните занятия на първи клас приключват според седмичното разписание.
От 12.00 ч. до 13.30 ч. в присъствието на учителите в ГЦДО всички ученици обядват в училищния
стол по график. След това се провеждат часовете за самоподготовка и занимания по интереси в
ГЦДО до 17.30 часа.

ІІ СМЯНА
1. Пристигане в училище – 13.15 часа, при нулев час – 12.30 ч.
2. Влизане в училищната сграда – 13.15 - 13.25 часа
3. Начало на учебните часове – 13.30 часа

График на часовете:
0/ 12.45 – 13.25

1/ 13.30 – 14.10
2/ 14.20 – 15.00
3/ 15.10 – 15.50
4/ 16.10 – 16.50
5/ 17.00 – 17.40
6/ 17.50 – 18.30
Голямото междучасие е след третия час – 20 минути.
Само през първия срок в определени дни се допуска вземането на нулеви часове с оглед по-ранното
прибиране на учениците от с. Кокаляне с организирания транспорт и за пестене на гориво.
Изпращането на учениците от ГЦДО и приемане от родителите им - 17.30 часа.
Изпращане на учениците от с. Кокаляне с организирания автобус от дежурния учител в ГЦДО - в
17.40 часа.
Допълнителен час по спортни дейности – провежда се по утвърден график.
Консултации на класни ръководители с родители и ученици – по график, изнесен на
информационното табло на главния вход на училището.
Консултации по предмети с ученици – по график, изнесен на информационното табло на главния
вход на училището.
Ваканции
01.11.2019 г. - 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. Коледна
05.02.2020 г. - междусрочна
11.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. пролетна– за І – VІІ клас
Неучебни дни
20.05.2020 г. - ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – Втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII клас
Начало на втория учебен срок – 06.02.2020 г.
Край на втория учебен срок
29.05.2020 г. - І-ІII клас
16.06.2020 г. – IV-VІ клас
30.06.2020 г. – VII клас
Настоящият дневен режим е неразделна част от Правилника за дейността на училището за учебната
2019/2020 година.
Дневният режим е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 13/13.09.2019 г.
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