
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев" №1, 

тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57; e-mail: souablanica@abv. bg.suablanica@abv.bg

З А П О В Е Д  
№ РД-08-700/14.09.2020г.

Ha основание чл.259,ал.1 от ЗПУО и спазвайки разпоредбите на чл.6,ал.2 
и 4, чл.7,ал.7 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в 
училищното образование и във връзка с Правилата за спазване на мерките за 
работа в СУ „ Св. П. Хилендарски“ в условията на Ковид -  19 и организирането 
на учебния ден и продължителността на учебния час при целодневна 
организация на учебния процес.

Н А Р Е Ж Д А М :
I. Сградите на училището да бъдат отворени и в готовност за провеждане на 

учебни занятия всеки работен ден от 7.00часа до 19.00часа.

II. Дневният режим за провеждане на учебните занятия/ при целодневна 
организация на учебния ден/, да бъде следния:

1 .1- II клас

1-ви час от 8.00- 8.35ч.

Голямо междучасие

2- ри час от 9.05- 9.40ч.

3- тичас от 10.00-10.35ч.

4- т и ч а с о т  10.50-11.25ч.

5- тичас от 11.40-12.15ч.

Обедно хранене 12:15 ч -  12:45 
часа пи 4-часов учебен ден

часа при 5-часов учебен ден и от 11:30 до 12:00

Забележка: Голямото междучасие започва от 8.35 и е с продължителност 30 
минути.Продължителност на учебния час- 35 минути.

2. III и IV________________

1-вичас от 8.00-8.40ч.

2-ри час от 8.50-9.30ч.

Голямо междучасие
3- ти час от

4- ти час от

5- ти час от

6- ти час от

10.00-10.404. 

10.50-11.30ч. 

11.40-12.20ч. 

12.30-13.104.

_________________ VII и IX клас
1- вичас от 8.00-8.40ч.

Голямо междучасие

2- ри час от 9.10-9.50ч.

3- ти час от

4- ти час от

5- ти час от

6- ти час от

10.00-10.404. 

10.50-11.30ч. 

11.40-12.20ч. 

12.30-13.10ч.
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7-мичас от 13.20-14.ООч.
Обедно хранене 13:10 ч -  13:45 часа при 6-часов учебен ден и от 12:20 до 

12:50 часа пи 5-часов учебен ден

Забележка: Голямото междучасие започва от 8.40 за УНаб и 1Хаб клас и в 
9.30 за III и 1Уклас е с продължителност 30 минути.Продължителност на 
учебния час- 40 минути.

3 ^ -У 1  клас _________________________ VIII, X. XI и XII к л а с

1-вичас от 8.10-8.50ч.

Голямо междучасие
1-ви час от 8.10-8.50ч.

2- ри час от

3- ти час от

4- ти час от

5- ти час от

6- ти час от

7- ми час от

9.20-10.ООч.

10.05-10.454.

10.55-11.354.

11.45-12.25ч.

12.35-13.15ч.

13.25-14.05ч.

2-ри час от 8.55-9.35ч.

Голямо междучасие
3- ти час от

4- ти час от

5- ти час от

6- ти час от

7- ми час от

10.05-10.454.

10.55-11.354.

11.45-12.25ч.

12.35-13.15ч.

13.25-14.05ч.
Обедно хранене 14:05 ч — 14:35 часа при 7-часов учебен ден и от 13:15 до 

13:35 часа пи 6-часов учебен ден

Забележка: Голямото междучасие започва от 8.50 за V и VI клас и от 9.35 за 
VIII,X,XI и ХНклас и е с продължителност 30 минути.Продължителност на 
учебния час- 40 минути.

II. I-VII клас -ц елодневна организация на обучението

Групи в целодневно обучение-1 -  II клас

• При 5 часова натовареност на предиобедните занятия

12:15-12:50 Организиран отдих и физическа активносттобяд
13:00-13:35 Самонодготовка
13:45-14:20 Организиран отдих и физическа активност

Голямо междучасие-20 м и н у т и

14:40-15:15 Самонодготовка
15:25- 16:45 Дейности по ин тереси -  2 часа

общо 6 часа
....................................................... ---------- ------------------------ -------------------------------------------------- ----------------- -
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При 4 часова натовареност на предиобедните занятия

11:30-12:00 Обяд
12:05-12:40 Организиран отдих и физическа активност
12:50-13:25 Самоподготовка

Г оля мо междучасне-20 минути
13:45-14:20 Организиран отдих и физическа активност
14:30- 15:05 С амонодготовка
15:15- 16:35 Дейности но интереси -  2 часа

общо 6 часа

Всеки ден от 11.00 ч до 11.30 ч и от 16.40 ч до 17.00 ч учителят провежда срещи с 
учители, ученици и родители.

Групи в целодневно обучение- III -  IV клас

• При 6 часова натовареност на предиобедните занятия

13:15-13:55 ^Организиран отдих и физическа активнос^обяд
14:05- 14:45 Самоподготовка
14:55 -  15:35 Организиран отдих и физическа активност

Г олямо междучасие-20 минути
15:55-16:35 Самоподготовка
16:45 -18:05 Дейности по интереси -  2 часа

общо 6 часа
2.00 ч. До 12.30 ч. учителят провежда срещи с учители, ученици и родители.

• При 5 часова натовареност на предиобедните занятия

12:25-13:00 Организиран отдих и физическа актив и ос т ,o6jhл
13:10-13:50 Самоподготовка
14:00- 14:40 ^^Организиран отдих и физическа активност

Голямо междучасие-20 минути
15:00-15:40 Самоподготовка
15:50-17:10 Дейности по интереси -  2*часа

6 часа

Всеки ден от 11.30 ч. до 12.00 ч. и от 17.05 ч. До 17.30 ч. учителят провежда срещи 
учители, ученици и родители.

14.05 - 14.45
- а ------------- --------- 1 т т х а  i w i u v  п и п с д С Л П Ш Ч

Организиран отдих и физическа активност, обяд

14.45 - 15.25 Самоподготовка

15.30-16.10 Самоподготовка

16.20-17.00 Дейности по интереси

17.10-17:40 Самоподготовка

17:50-1820 Дейности по интереси

Общо: 6 часа
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вторник до петък

13:10-13:50 Организиран отдих и физическа активност, обяд

13:50-14:30 Самоподготовка

14:40-15:20 Самоподготовка

Голямо междучасие-20 минути

15:40-16:20 Дейности по интереси

16:30-17:10 Самоподготовка

17:20-18:00 Дейности по интереси

Общо: 6 часа

Всеки ден от 12.20 ч. до 12.50 ч. учителят провежда срещи с учители, ученици и 
родители.

Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици и учители за 
сведение и изпълнение.

ЗДУД.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Калинка Fайтанинчева -

I 2  ̂ f js
Директор:...

мамов/
* /


