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УТВЪРДИЛ!  

ОЛГА ЯЛЪМОВА 

Директор ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

 

 

 

 

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ  

И ДНЕВЕН РЕЖИМ 

 

НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧСУ „ЕВЛОГИ И ХРИСТО 

ГЕОРГИЕВИ“ ЕООД ЗА 2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

Разписанието на учебното време и дневен режим са приети с решение на 

Педагогическия съвет - Протокол № 01/12.09.2022 г. 
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ДНЕВЕН РЕЖИМ  

за учебната 2022/ 2023 година 

I. Формата на обучение в ЧСУ„ЕВЛОГИ И ХРИСТО 

ГЕОРГИЕВИ“ е дневна. 

II. Режимът, по който се организира учебно-възпитателния процес в 

ПГ и в класовете от начален и прогимназиален етап  е целодневен 

и се осъществява съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование Обн. - 

ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.,  издадена от 

министъра на образованието и науката, чл. 20. (2) учебните 

часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност 

и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и след обяд.   

III. Училището е отворено в работните дни от 07.30 ч. до 18.30 часа. 

IV. Учебните занятия започват  в 08.30 часа и завършват съгласно 

седмично разписание: 

 

УЧЕБНА ГОДИНА 2022 – 2023 

I. ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

Обучението в подготвиелна група е организирано на база целодневна 

организация на учебния ден.  

Учебните ситуации започват в 08:30 ч. и са по 30 минути. Почивките между 

учебните ситуации в училището се определят от директора и са с 

продължителност 10 минути и една по- дълга почивка до обяд от 20 минути.  

На учениците от подготвителна група е подсигурено спално помещение за 

следобеден сън и почивка. 
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II. НАЧАЛЕН ЕТАП  I и II КЛАС 

Обучението в начален етап е организирано на база целодневна организация 

на учебния ден.  

Учебните часове започват в 08:30 ч. и  са по 35 минути.  

Съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 

01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, чл. 20. (2), 

учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси в смесен блок сутрин и след обяд.   

Почивките между учебните часове в училището се определят от директора 

и са с продължителност 10 минути и една по- дълга почивка до обяд от 20 

минути. Училището подсигурява време за самоподготовка на учениците в 

рамките на учебния ден. На учениците е подсигурена стая за почивка.  

 

III. НАЧАЛЕН ЕТАП  III и IV КЛАС 

Обучението в начален етап е организирано на база целодневна организация 

на учебния ден.  

Учебните часове започват в 08:30 ч. и са по 40 минути.  

Съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 

01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, чл. 20. (2), 

учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси в смесен блок сутрин и след обяд.   

Почивките между учебните часове в училището се определят от директора 

и са с продължителност 10 минути и една по- дълга почивка до обяд от 20 

минути.  Училището подсигурява време за самоподготовка на учениците в 

рамките на учебния ден. На учениците от е подсигурена стая за почивка.  
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IV. ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V-VII КЛАС 

Обучението в прогимназиален етап е организирано на база целодневна 

организация на учебния ден.  

Учебните часове започват в 8:30 ч. и са по 40 минути.  

Съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 

01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, чл. 20. (1), 

учебните часове в началото на деня са по ООП, отдихът е съсредоточен по 

време на обедното хранене. В следобедните часове се провеждат часове по 

изкуствата, дейности по самоподготовка и заниманията по интереси.    

Почивките между учебните часове в училището се определят от директора 

и са с продължителност 10 минути и една по- дълга почивка до обяд от 20 

минути. Училището осигурява време за самоподготовка на учениците в 

рамките на учебния ден. На учениците от ПГ и 1. клас е осигурена стая за 

почивка.  

Продължителността на работното време на учители, служители и помощен 

персонал е 8 часа. 

Учителите се явяват на работа най-малко 15 минути преди започване на 

учебния час.  

Те дежурят по утвърден от ръководството график. 

Работното време на:  

Директор - от 08.00 ч. до 17.00 ч. 

Заместник-директор по учебната дейност – от 07.30 ч. до 16.00 ч. 

Обслужващ персонал– съгласно график 

Oхрана от 07,30 до 18,30ч. 

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни 

характеристики. 
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