
Средно училище „Никола Вапцаров” – Силистра 
За европейска култура 

 

Ул. Дръстър 38, гр. Силистра, обл. Силистра, тел. 086 822 344, 
e-mail: vapcarov_sou@abv.bg 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 1471/12.09.2018г. 

 

На основание чл.259, ал1, от Закона за предучилищното и училищното образование, във 

връзка с чл.6, ал.4 от Наредба №10/01.09.2017г. за организация на дейностите в училищното 

образование чл.18 и съгласно чл.18 от  Правилника за дейността на училището 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ЗА  2018/2019 ГОДИНА 

 

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

работа. 

2. Училището е отворено в работните дни на седмицата от 06:30 ч. до 18:30 часа. 

3. Организирано влизане в училищната сграда и посрещане на учениците от старши 

учителите в начален етап – 07:15 ч. 

4. Извозването на учениците  се осъществява по утвърдено маршрутно разписание от 

кмета на община Силистра. 

5. Начало на учебните часове – 08:00 часа. 

6. Времево разписание на часовете по класове: 

 

 

№  І – ІІ клас ІІІ – ІV клас V – ХІІ клас 

І 08:20 – 08:55 08:00 – 08:40 08:00 – 08:40 

ІІ 09:05 – 09:40 08:50 – 09:30 08:50 – 09:30 

ІІІ 10:00 – 10:35 10:00 – 10:40 10:00 – 10:40 

ІV 10:50 – 11:25 10:50 – 11:30 10:50 – 11:30 

V 11:40 – 12:15 11:40 – 12:20 11:40 – 12:20 

VІ 12:30 – 13:05 12:30 – 13:10 12:30 – 13:10 

VІІ  13:20 – 14:00 13:20 – 14:00 

 

 

7. Учебните часове в І и ІІ клас са с продължителност 35 минути,ІІІ и ІV клас са с 

продължителност 40 минути,V-ХІІ клас са с продължителност – 40 минути. 

8. Начало и край на часовете и междучасията се обявяват с училищния звънец. 

9. Първи Час на класа се провежда съгласно седмично разписание. 

10. Втори Час на класа се провежда по преценка на класния ръководител и утвърдено от 

директора разпределение на дейностите. 

11.Веднъж седмично се провежда допълнителен час по физическо възпитание и 

спорт/УЧСД с учениците от І до ХІІ клас по модули,установени с решение на 

педагогически съвет и включени в годишен график на училището. 

12.Въведена е целодневна организация на учебния ден-сформирани са групи за ЦОУД. 

Обучението в ЦОУД и задълженията на учителя се осъществява както следва: 

- 11:30 часа – 13:30 часа – посещения на учителите в ЦОУД в учебни часове,срещи и 

разговори с класни ръководители и преподаватели в начален и прогимназиален 

етап,работа със ЗУД; 
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- 13:30-14:10 часа-организиран отдих и спорт,хранене; 

- 14:10-17:00 часа – самоподготовка и занимания по интереси; 

- 17:00-17:30 часа – отдих,изпращане на децата,посрещане на родители; 

13. Свободноизбираема и факултативна подготовка-след 14:00 часа в учебните дни и в 

събота и неделя/при желание от учениците и ръководителите,декларирано в писмен вид 

съгласие на родителите и участие в мероприятието/. 

14.Приемен ден на класните ръководители за работа с родители-всеки работен ден /без 

ваканции,почивни дни и национални празници/ от 14:00 часа до 17:00 часа/по утвърден 

график/. 

15.Консултации по предмети с ученици- след приключване на учебните занятия /по 

утвърден график/. 

16.Продължителността на работното време на учители,служители и помощен персонал е 

8 часа. 

17. Учителите се явяват на работа най-малко 15 минути преди започване на учебния час. 

Дежурят по утвърден от директора график. 

18. Работното време на: 

- ръководното звено е от 08:00 ч. до 16:30 часа; 

- Педагогическият съветник е от 08:00 ч. до 16:30 часа; 

- обслужващия персонал е от 06:30 ч.до 18:30 ч. 

- огняр,пазач,шофьор-съгласно график 

19. Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностните им 

характеристики. 

 

Начало на учебната година – 17.09.2018 г. 

 

Ваканции: 

Есенна – 01.11.2018г.-04.11.2018г. вкл. 

Коледна- 22.12.2018г.-02.01.2019г. вкл. 

Междусрочна- 05.02.2019г. вкл.  

Пролетна за I-X клас- 30.03.2019- 07.04.2019 вкл. 

Пролетна за XII клас- 05.04.2019-07.04.2019 вкл. 

 

Неучебни дни: 

21.05.2019г.-  ДЗИ по БЕЛ  

23.05.2019г.- втори ДЗИ  

 

Дати за провеждане на НВО в VII клас : 

17.06.2019г. – НВО по БЕЛ 

19.06.2019г. – НВО по МАТЕМАТИКА 

21.06.2019г.- НВО по ЧУЖД ЕЗИК (по желание на ученика). 

 

Начало на втория учебен срок 

06.02.2019г.- за I-XII клас 

 

Край на втория учебен срок  

15.05.2019г. – XII клас (13 учебни седмици) 

31.05.2019г. – I-IV клас (14 учебни седмици) 

14.06.2019г. – V-VI клас (16 учебни седмици) 

28.06.2019г. – VII- XI клас (18 учебни седмици ) 
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Промяна в продължителността на учебните часове и на почивките, се допуска само при 

обстоятелства,нарушаващи учебния процес,след заповед на директора. 

Нарушаването на работата в учебния час-влизане,излизане,повикване на ученици и учители 

без основателни причини е абсолютно забранено! 

Всички съобщения за промени се правят чрез директора на училището. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знание на всички ученици,учители и непедагогически 

персонал в училище за сведение и изпълнение. 

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на зам.директорите по  УД- Ясенна 

Пецова и Жанет Любенова. 

 

                                                                                         

 

 

 

                                                                                           Директор: .................................. 

                                      (Калоян Нейков) 

 

   

 


