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Организация на учебното време  

за учебната 2019/2020 година в СУ „Любен Каравелов" 

 

 
            I. ДНЕВЕН РЕЖИМ 

1. Учебните занятия  се организират на две смени. 

За учениците от I до VIII клас – първа смяна, за учениците IХ -  ХIIклас – втора смяна  

2. Целодневна дейност на организация за учениците от I-  VII клас съгласно чл. 6 ал.4 

от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

  3.Учебните занятия започват  от 8ч.00ч. до 13.10ч. и 13.30 ч. до 19.15 ч втора смяна за 

класовете IХ – ХII клас, съгласно чл. 6 ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г.  за организация 

на дейностите в училищното образование. 

 Продължителността на учебния час съгласно чл. 7 ал.1 от Наредба №10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

                        за учениците от I и II клас - 35 минути,  

 за III  - ХII клас по 40 минути чл. 7 ал.7 от Наредба №10 от 01.09.2016 г.  за 

организация на дейностите в училищното образование 

 Индивидуалните часове  специални предмети  ИУЧ и ЗИП /ПП по Учебен план 

Профил“Музика“ – VIII - Х клас и  „Изкуства“ – музика ХI - ХII са 45 минути и 

се провеждат в обратна смяна. 

 След всеки учебен час се осигурява почивка. Между учебните часове 

продължителността на почивките е 10 минути, а между 3 и 4 час – 30 минути / 

голямо междучасие/, съгласно чл.9 ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г.  за 

организация на дейностите в училищното образование 

  Извънкласните форми се провеждат след учебни занятия и в събота и неделя.  

 ЦДО е по първи вариант на обучение със задължителни учебни часове-първа 

смяна и самоподготовка и занимания по интереси  след обяд 

 

II. СЕДМИЧЕН РЕЖИМ 

 

1. Оперативки- ден вторник  

2. Формации- ден четвъртък  

3. Родителски срещи-ден сряда 

 

съгласно чл. 103 ал.2 от ЗПУО с решение на ПС с протокол № 11 /12.09.2019г. и заповед 

№РД- 10 -984   от 12.09.2019 год.   на директора на училището. 
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