
 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

МАРИЕЛА ГОРАНОВА 

Директор СУ „Иван Вазов“ - Мездра 

 
 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г. ПРИЕТ НА ПС №15/14.09.2020Г  

И УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА № РД-590/14.09.2020Г. 

 

● Обучението в училището се осъществява в дневна, самостоятелна, комбинирана и 

индивидуална форми на обучение.  

● В работните дни училището е отворено от 7.15 ч. до 17.30 ч.  

●  Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути,  III – XII клас – 40 

минути. 

● Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно следното седмично 

разписание: 

час І - ІІ клас ІІІ, ІV, V, VІ,       VІІ, VIII, IX клас 

                            X, XI и ХІІ клас 

1. 08.00 8.35   8.00   8.40             8.00   8.40 

2. 09.00 9.35   9.00   9.40             9.00   9.40 

3. 09.55 10.30 09.55 10.35           09.55 10.35 

4. 10.45 11.20 10.45 11.25           10.45 11.25 

5. 11.35 12.10 11.35 12.15           11.35 12.15 

6.   12.25 13.05           12.25 13.05 

7. Допълните

лен час за 

спортни 

дейности      

Допълнител

ен час за 

спортни 

дейности      

Допълнителен час за 

спортни дейности 
          13.15 13.55 

   Модул спорт, спортни игри 

● Междучасията се обявяват с училищната уредба за озвучаване.  

● Продължителността на работното време на педагогически и непедагогически 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 и в 

Правилник за вътрешен трудов ред. 

●  Консултации, часове на класните ръководители за водене на училищна документация и 

консултиране на родители и ученици, допълнителният час по ФВС и  занятията в/ФУЧ се провеждат 

със заповеди на директора. 

 

гр. Мездра 3100, област Враца, ул. “Георги Димитров” №32 
тел.: 0910/9-24-58 директор, 0910/9-23-25 канцелария 
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● Въведена е целодневна организация на учебния ден – сформирани са 7 групи за целодневно 

обучение, които провеждат занятия по утвърден от директора график. /Приложение 1/ 

● Всеки ден от 9.45 ч. до 11.45 ч. учителите в група ЦОУД  имат допълнителна заетост. 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА Групи ЦОУД 

 

Изпълнява се от Учители в групи ЦОУД, както следва: 

І  клас –Румяна Чифчийска; 

ІІ клас – Владислава Димитрова  

ІІІ клас – Камелия Мишева; 

ІV клас – Петрана Димитрова; 

V клас  - Дарина Гачева; 

VI клас  - Ирена Янева; 

VIІ клас- Йоана Спасова 

 

Занятията се провеждат след завършване на учебните часове, съгласно следното разписание: 

 

Разпределение на часовете на групите на ЦОУД: 

 

I и II клас – продължителност на занятията – 35 минути 

Организиран отдих и физическа активност: 12.10 – 13.15 ч. 

Занимания по интереси: 13.15 – 13.50 ч. 

Междучасие:13.50 – 14.00ч. 

Самоподготовка: 14.00 – 14.35 ч. 

Междучасие:14.35 – 14.50ч. 

Самоподготовка: 14.50 – 15.25 ч. 

Междучасие:15.25 – 15.35ч. 

Занимания по интереси: 15.35 – 16.10 ч. 

Междучасие – 16.10 – 16.25ч. 

 Организиран отдих и физическа активност: 16.25 – 17.00 ч. 

 

ІІІ и ІV клас – продължителност на занятията – 40 мин. 

Организиран отдих и физическа активност: 12.15 – 13.15 ч. 

Занимания по интереси: 13.15 – 13.55 ч. 

Междучасие:13.55 – 14.00ч. 

Самоподготовка: 14.00 – 14.40 ч. 

Междучасие:14.40 – 14.50ч. 

Самоподготовка: 14.50 – 15.30 ч. 

Междучасие:15.30 – 15.40ч. 

Занимания по интереси: 15.40 – 16.20 ч. 

Организиран отдих и физическа активност: 16.20 – 17.00 ч. 

 

V – VІI клас – продължителност на занятията 40 мин. 

Организиран отдих и физическа активност –13.05 – 14.00 ч 

Самоподготовка: 

І час –14.00 – 14.40ч 

ІІ – час – 14.40 – 15.20ч 

Междучасие – 10 мин. 

III – час – 15.30 –16.10ч 

Занимания по интереси –  16.10 – 16.50ч 

Организиран отдих и физическа активност –16.50 – 17.15 ч 


