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I. Организация на учебно - възпитателния процес.

1. Организация на учебния ден:

> полудневна - за ПГ; дневна за IV и У-УШ клас и се
осъществява на една смяна - преди обяд от 8.00 часа до 14,35
часа, както следва:

V Подготвителна група
*** I и II клас
* III - IV клас
* V - VIII клас

8.00 ч.
8.00 ч.
8.00 ч.
8.00 ч.

12.10ч.
11.55ч.
13.10ч.
14.35ч.

> целодневна - за учениците от I -III клас - от 8.004. до 16.50 ч.

2.Целодневниятрежгт на обучение се осъществява по I вариант:
задължителните учебни часове са провеждат в самостоятелен блок;

• часовете за самоподготовка, занимания по интереси,
• организиран отдих и спорт - в отделен блок.

3. Провеждане на учебните занятия:

^ Подготвителна група
^ I клас
^ II клас
^ III клас
^ У-УШ клас

4. Продължителност на учебния час:

Подготвителна група
I - II клас
III-IV клас
У-УШ клас
ПИГ

- 30 мин.
- 35 мин.
- 40 мин.
- 45 мин.
- 3 5 мин.

8.00 ч.
8.00 ч.
8.00 ч.
8.00 4.
8.00 ч.

12.104.
16.504.
16.50ч.
16.50ч.
14.35 4.



5. Междучасия:

• времетраене 10 минути.
След втория час следва голямо междучасие с времетраене 30 минути.

б.Участие в извънучилищни и извънкласни форми - по график, от 16.00
часа.

I. Консултации с учителите: По утвърден график.

8. Консултиране на родители и ученици и водене на училищната

документация от класните ръководители: По утвърден график.

9. Оперативки - вторник, 9.40 часа.

10. ПС — сряда.

11 .Родителски срещи — четвъртък.

II. Режим на работното време на персонала.

1. Работното време на директора, учителите и обслужващия персонал
е 8 часа.

2. Учебно — възпитателната работа на директора и учителите се
определя съгласно Нормите за задължителна преподавателска
работа, със седмичното разписание, дневния режим, утвърденото
разпределение на часовете по предмети и длъжностната
характеристика.

3. Дежурни учители.
Дежурният учител трябва да бъде в сградата на училището
30 минути преди започване на учебните часове.
Всички учители, с изключение на дежурните, трябва да
бъдат в сградата на училището най-малко 10 минути
преди започване на учебните часове.

4. Работното време на обслужващия персонал е както следва:

-ЗАТС 8.00 ч.-12.00 ч.
12.30 ч.-16.30 ч.

с включена почивка от 30 минути.



-чистач: 8.00 ч.- 17.00 ч.
с включена почивка от 60 минути.

- поддръжка /общ работник/ - 8.00 ч. - 12.00 ч.
12.30 ч.-16.30 ч.

-огняр 6.00 ч. -14.30ч.
с включена почивка от 30 минути.

-работник -охрана 8.00 ч. - 16.30 ч.
с включена почивка от 30 минути.
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