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ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН
В 145 ОУ „СИМЕОН РАДЕВ“
ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
В 145 ОУ „СИМЕОН РАДЕВ“
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас. Учениците могат да
преминават в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда при условията на ЗПУО - асинхронно, а в някои
паралелки и хибридно.
2. Училището е отворено в работните дни от 7.00 до 20.00 ч.
3. Учебните занятия започват в 8.00 часа за I, III, IV, V, VI и VII клас и 9.20 за учениците от II клас и завършват съгласно седмичното
разписание и по утвърден от директора график на часовете от първа смяна и целодневната организация::
4. Учебните часове са с продължителност 35 минути за учениците от I - II клас и 40 минути за учениците III - VII клас.
V - VII клас - 40
мин
1 час
2 час
3 час
4 час
5 час
6 час
7 час

8.00-8.40
10 мин
8.50-9.30
10 мин
9.40-10.20
20 мин
10.40-11.20
10 мин
11.30-12.10
10 мин
12.20-13.00
10 мин
13.10-13.50

IV клас - 40 мин

8.00-8.40
10 мин
8.50-9.30
10 мин
9.40-10.20
20 мин
10.40-11.20
10 мин
11.30-12.10
10 мин
12.20-13.00

III клас - 40 мин

8.00-8.40
10 мин
8.50-9.30
20 мин
9.50-10.30
10 мин
10.40-11.20
10 мин
11.30-12.10
10 мин
12.20-13.00

II клас - 35 мин

I клас - 35мин

9.20-9.55
20 мин
10.15-10.50
10 мин
11.00-11.35
10 мин
11.45-12.20
10 мин
12.30-12.50

8.00-8.35
20 мин
8.55-9.30
10 мин
9.40-10.15
10мин
10.25-11.00
10 мин
11.10-11.45

5. Въведена е целодневна организация на обучение от I до IV клас включително, като часовете по задължителните учебни предмети се
провеждат в самостоятелен блок до обяд , а часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност
след обяд. Обучението в целодневната организация се осъществява както следва по утвърден от директора график за часовете:
График на целодневната организация по чл.20, ал.1 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование за учениците от I до IV клас:

IV клас - 40 мин
13.00-13.40

III клас - 40 мин
13.00-13.40

4 час

13.40-14.20
10 мин
14.30-15.10
20 мин
15.30-16.10

13.40-14.20
10 мин
14.30-15.10
20 мин
15.30-16.10

5 час

16.10-16.50

16.10-16.50

6 час

16.50-17.30

16.50-17.30

1 час
2 час
3 час

II клас - 35 мин
13.10-13.45 •
5 мин
13.50-14.25
10 мин
14.35-15.10
10 мин
15.20-15.55
15 мин
16.10 -16.45
10 мин
16.55 -17.30

I клас - 35 мин
13.10-13.45
5 мин
13.50-14.25
10 мин
14.35-15.10
10 мин
15.20-15.55
15 мин
16.10 - 16.45
10 мин
16.55 - 17.30

Самоподготовка по 2 часа - понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък; в последните 2 часа не се провежда самоподготовка
с учениците от I до IV клас.
Занимания по интереси по 2 часа - понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък .
- Дейности по отдих и физическа активност по 2 часа - понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък.
б.Консултации на класните ръководители с родители и ученици - по утвърден от директора график.
7 .Консултации по предмети с ученици - по утвърден от директора график.

8 .Продължителността на работното време на учители и непедагогически персонал е 8 часа, като учителите се явяват на работа наймалко 10 минути преди започване на учебния час и дежурят по утвърдени от директора графици.

Работно време на :
• директор - от 8.00 до 16.30 ч. - 8 часа по КТ;
• заместник директори - 8 часа по КТ;
• педагогически съветник - 8 часа по КТ;
• психолози - 8 часа по КТ;
• педагогически специалисти - 8 часа;
• непадагогически персонал - от 7.00 до 15.30 ч. и от 10.30 до 19.00 ч. - 8 часа по КТ;
• портиер - от 7.00 до 15.30 ч. и от 11.30 до 20.00 ч. - 8 часа по КТ;
• медицинска сестра -от 8.00 до 16:30 ч.
• логопед - понеделник от 12.30 до 17.05, вторник и сряда от 10.00 до 13,40 ч., четвъртък от 12.30 до 16.10 ч., петък от 9.00 от
12.40 ч.
Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностните характеристики.
С настоящия дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив на заседание на ПС № 7 / 12.09.2022 г.
и е утвърден със заповед № 1545/14.09.2022 г.

