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 1. Училището е обединено, иновативно и в него се обучават ученици от 5 годишна 

възраст до X клас.  

2. Обучението в училище се осъществява в дневна форма на обучение, едносменен 

режим.  

3. Училището е отворено в работните дни от 6:30 ч. до 18:00 ч.  

4. Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни. 

 

  

I. УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ:  

1. Учебните занятия започват в 8:00 часа и завършват, съгласно утвърденото от 

Регионалната здравна инспекция – Плевен седмично разписание:  

1.1. Графикът на часовете за VIII – X клас от първи гимназиален етап на средното 

образование в дните понеделник до петък е следния:  

 

08:00 ч. - 08:40 ч. 1-ви час  

08:55 ч. - 09:35 ч. 2-ри час  

09:45 ч. - 10:25 ч. 3-ти час  

10:35 ч. - 11:15 ч. 4-ти час  

11:25 ч. - 12:05 ч. 5-ти час  

12:15 ч. - 12:55 ч. 6-ти час  

13:05 ч. - 13:45 ч. 7-ми час 

 

 2. Учебните часове са с продължителност, съгласно чл.7, ал.1 от Наредба 

№10/01.09.2016 г.  

VIII – X клас - 40 мин.  

3. Междучасията са с продължителност от 10 мин. и се обявяват с училищен звънец.  

4. Голямото междучасие е 15 мин.  

5. Часовете по учебна практика са с продължителност 40 минути. 



- На основание чл.9, ал.6, т.2 от Наредба №10 за организация на дейностите в 

училищното образование, решение на педагогическия съвет №8 от 12.09.2022 г. 

учебната практика се организира както следва:  

При 2 часа учебна практика 2 х 40 = 1 ч. 20 мин. – без почивка  

При 3 часа учебна практика 3 х 40 = 2 ч. 00 мин. – без почивка  

При 4 часа учебна практика 4 х 40 = 3 ч. 00 мин. – 20 минути почивка  

При 5 часа учебна практика 5 х 40 = 3 ч. 50 мин – 2 почивки по 15 минути  

6. Часовете по учебна практика се провеждат по утвърден график от директора в 

професионалните кабинети и учебни работилници.  

7. Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание по 

утвърден график.  

8. Консултиране на ученици и родители се провежда след 16:00 ч. по утвърден график.  

9. Часовете могат да се вземат на групи по график, в един ден от седмицата на терен 

или в училището в зависимост от темата на практиката и от метеорологичните 

условия.  

10. Организационни и методически дейности се провеждат след приключване на 

редовните учебни занятия. 

10.1  Работно време:  

Психолог: 8:00 ч. до 17:00 ч.  

Лекарски кабинет: 8:00 ч. до 17:00 ч.  

Счетоводство: 8:00 ч. до 17:00 ч.  

 

10.2  Приемен ден на:  

Директор - Понеделник: 10:00 ч. – 12:00 ч. Сряда: 14:00 ч. – 16:00 ч. Петък: 10:00 

ч. – 12:00 ч.  

Зам. директор по учебна дейност - Вторник: 10:00 ч. – 12:00 ч. Четвъртък: 14:00 ч. – 

16:00 ч.  

Зам. директор по учебно-производствена дейност - Сряда: 10:00 ч. – 12:00 ч. Петък: 

14:00 ч. – 16:00 ч.  

 

11. Учителите се явяват в училище 15 мин. преди започване на първия учебен час и 

дежурят по утвърден график.  
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