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На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование

УТВЪРЖДАВАМ:

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО 
за учебната 2019/2020 г.

УОбучението в училището се осъществява в дневна форма , с едносменен 
режим на работа.

^Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмично 
разписание:

-Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути ДП и 
1Уклас с продължителност 40 минути ,V -IX клас-40 минути. 
-Междучасията се обявяват с училищния звънец.
-Въведена е целодневна организация на обучение-сформирани са три 
ГЦОУД.
Продължителността на работното време на учители , служители и 
помощен персонал е 8 часа.
Учителите се явяват на работа 15 минути преди започване на първия 
учебен час.Изпълняват задълженията съгласно длъжностната 
характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график.

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни 
характеристики
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ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ” СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", СЕЛО ДЕВЕИЕ

с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,
E-mail: devehe.1972@abv.bg :

Дневен режим на училището за учебната 2019/2020г.

V Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с 
едносменен режим на работа.

S  Учебните занятия започват от 8.00 часа и завършват съгласно 
седмично разписание:

№ I-II клас III-IV клас V-X клас
1 час 8.00-8.35 8.00-8.40 8.00-8.40
Г олямо 
междучасие

8.35-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00

2 час 9.00-9.35 9.00-9.40 9.00-9.40
междучасие 9.35-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50
3 час 9.50-10.25 9.50-10.30 9.50-10.30
междучасие 10.25-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40
4 час 10.40-11.15 10.40-11.20 10.40-11.20
междучасие 11.15-11.30 11.20-11.30 11.20-11.30
5 час 11.30-12.05 11,30-12.10 11.30-12.10
междучасие 12.10-12.20 12.10-12.20
6 час 12.20-13.00 12.20-13.00
междучасие 13.00-13.10
7 час 13.10-13.50
междучасие

- Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35минути, III 
и IV клас с продължителност 40 минути, V-X клас -  40 минути.

- Междучасията се обявяват с училищния звънец.
- Въведена е целодневна организация на обучение -  сформирани са 

три ГЦОУД.
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- Продължителността на работното време на учители, служители и 
помощен персонал е 8 часа.

- Учителите се явяват на работа 15 минути преди започване на 
първия учебен час. Изпълняват задълженията съгласно 
длъжностната характеристика и дежурният по утвърден от 
ръководството график.

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в 
длъжностни характеристики.


