СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «КУЗМАН ШАПКАРЕВ» - БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, ул. „Илинден“ №13, e-mail: sedmo@abv.bg, http://7sou-

blagoevgrad.com

ЗАПОВЕД
№ РД-11- 426 /25.01.2019 г.
На основание чл.259, ал.1, от ЗПУО и чл. 6, ал.4, ал. 5 от Наредба за организация
на дейностите в училищното образование, чл. 126, ал.3 от Правилника за дейността на
7 СУ „Кузман Шапкарев“ , Програмата за ЦДО за учебната 2018/ 2019г.
ОПРЕДЕЛЯМ
Следната организация на учебния ден за 2 срок на учебната 2018 / 2019 година
1. Начало учебния ден в първа смяна 7,30 ч. / 1 и 2 класове от 8,00 часа/
2. Край на учебния ден в първа смяна 13,15 ч.

Класове в първа смяна – I, II, III, IV, V, IX, XI, XII класове, ЦОУД VI-VII клас
Класове във втора смяна – VI, VII, VIII клас. ЦОУД – I, II, III, IV, V клас
3. Почивки между учебните часове


І-ІІ уч. ч. - 10 мин.



ІІ-ІІІ уч. ч. - 10 мин.



ІІІ-ІV уч. ч. - 20 мин.



ІV-V уч. ч. - 10 мин.



V-VІ уч. ч. - 10 мин.



VІ-VІІ уч. ч. - 5 мин.

4. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:


тридесет и пет минути - в I и II клас;



четиридесет минути - в III – IV клас;



четиридесет/четиридесет и пет минути – в V–XII клас

5. Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и
провеждане на спортни дейности.
1. Начало учебния ден във втора смяна 13,30 ч.
2. Край на учебния ден във втора смяна 19,15 ч.
3. Почивки между учебните часове


І-ІІ уч. ч. - 10 мин.



ІІ-ІІІ уч. ч. - 10 мин.



ІІІ-ІV уч. ч. - 20 мин.



ІV-V уч. ч. - 10 мин.



V-VІ уч. ч. - 10 мин.



VІ-VІІ уч. ч. 5 мин.

4. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:


тридесет и пет минути - в I и II клас;



четиридесет минути - в III – IV клас;



четиридесет/четиридесет и пет минути – в V–XII клас

5. Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и
провеждане на спортни дейности.

Начало и край на учебния ден при целодневна организация на учебния процес
за втори срок на учебната 2018/ 2019 г.
Целодневна организация на обучението за учениците от I до VIII клас - вариант 1
ЦДО – VI клас - VII клас - от 8,00 до 12,30 ч. ЦДО - I, II, III, IV, V клас - от 12,30 до 17,30 ч.
Разпределението на паралелките в класни стаи: виж приложение 5, неразделна
част от заповедта.

Д-р Лилия Стоянова
Директор на Седмо СУ“ Кузман Шапкарев“, Благоевград

