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       Във връзка с чл.20,ал.1  от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование , 

през учебната 2019 / 2020 година организацията на учебния ден  в училището се осъществява в дневна форма на 

обучение при целодневна организация на учебния процес.            

       Учебните часове се провеждат до обяд /едносменно /, а след обяд в самостоятелен блок  се провеждат занимания в 

9 броя групи за ЦО. 

      Учебните занимания  за учениците от I – VII клас започват в 8.00 ч. и приключват,съобразно утвърденото 

седмично разписание за учебната година. 

      Заниманията в ПГ започват в 7ч.и 30 мин.и приключват в 13ч.и 30 мин. 

Отработват се по график, утвърден от директора./ Приложение 3 / 

       Храненето на учениците се осъществява в столовата на училището през голямото междучасие  от 10.20 до 10.45 ч. 

     Обедното хранене се осъществявя в столовата на училището от 12.15 до 14.00 ч. в присъствието на учителите от         

групите за ЦО или класните ръководители. 

         Учителите, работещи в групите за целодневно обучение отработват  норма преподавателска заетост - 6 

астрономически часа, включваща следните дейности  в групата /2 часа дейности  по организиран отдих и физическа 

активност, 2 часа дейности  по самоподготовка , 2 часа дейности за занимания по интереси/ и дейности, свързани с 

консултиране на ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални 

образователни програми. 

         Заниманията се отработват по график, утвърден от директора. 

/ Приложение 1 и 2 / 

          Продължителността на работното време на педагогическия и непедагогическия персонал е 8 часа. 

          Лицата, заемащи учителски длъжности отработват норми за преподавателска работа, включващи брой учебни 

часове, установени в трудовия договор, който се изпълнява в рамките на работното време по график, утвърден от 

директора / седмично разписание на учебните часове /. 

         Изпълнение на нормите за преподавателска работа е част от трудовите задължения на педагогическия персонал, 

които се изпълнява в рамките на 8 часовия работен ден. 

         Учителите се явяват на работното си място 20 минути преди началото на първия им за деня учебен час, а дежурните 

учители 30 минути преди първия час. 

        

 

 



РАБОТНО  ВРЕМЕ  НА: 

 

Директор:                      8.00ч. – 12.30ч.           

                                              13.00ч. - 16.30ч. 

При изпълнение на задължения извън училището - 8 часов работен ден 

 с нерегламентиран график. 

 

      Зам. директор:              7.30 ч. -15.30 ч. 

    

      Психолог:   8 часов работен ден, в който се отработва  НПЗ -  6  астрономически часа, както следва:                

                                          8.00 ч. – 14.00 ч. 

                                                                                           

 ЗАС                                  8.00 ч. – 13.00 ч. 

      Счетоводител                13.30 ч. - 16.30 ч. 

 

      Библиотекар:                 7.30 ч.- 12.00 ч. 

                                                13.00 ч.-16.30 ч. 

 

      Работник по поддръжка / огняр /: 

                                                 7.00 ч.- 15.00 ч./неотоплителен период/ 

                                                 6.00 ч.- 14.00 ч./отоплителен период/ 

 

      Портиер 1:                       7.00 ч.-15.00 ч. 

      Портиер 2:                       12.00 ч. -18.00 ч. 

 

      Чистачки:                        8 часов работен ден, по график, утвърден със заповед на  Директора. 

       

  

 


