СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. КОЗЛОДУЙ
обл. Враца, Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. «Аспарух» №5, тел. О973 / 8 08 71
E-mail: hr.botev.46@abv.bg, www.su-hrbotev.com

УТВЪРДИЛ:
НИКОЛИНКА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР
РЕЖИМ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
Съгласно Учебния план на училището дневното обучение в
Средно училище «Христо Ботев», град Козлодуй се осъществява по следния начин:
Организация на учебния ден:
Целодневна организация – за І, ІІ, ІІІ, ІV, V , VІ класове
Едносменен режим-за останалите паралелки: VII-XII класове
Работно време:
7,00 ч. - начало на работния ден и отваряне на сградата
19,30 ч. - край на работния ден и заключване на сградата
През почивните дни, в извънредни случаи и по време на ваканциите графикът на
работния ден и пребиваване в сградата се определят и утвърждават със заповед на
Директора.
График на учебното време:
Продължителност на учебен час за всички видове подготовка:
І и ІІ клас - тридесет и пет минути
ІІІ - XII клас – четиридесет минути
Почивка на учениците между учебните часове -10 минути
Между първи и втори учебен час-почивка 20 минути
Разписание на учебното време:
Първи учебен час :8.00ч – 8.40ч
Втори учебен час : 9.00ч – 9.40ч
Трети учебен час : 9.50ч – 10.30ч
Четвърти учебен час : 10.40ч – 11.20ч
Пети учебен час : 11.30ч – 12.10ч
Шести учебен час : 12.20ч – 13.00ч
Седми учебен час : 13.10ч – 13.50ч
 Час на класа се провежда всеки вторник :
11.30-12.05 ч за І и ІІ клас
12.20-13.00 ч за ІІІ и ІV клас
13.10 ч до 13.50 ч за V-ХІІ клас

 Час за консултиране на родители от класни ръководители и учители се провежда
всеки понеделник от 16.30 до 17.15 ч. в класната стая на всяка паралелка..
 Консултации по учебни предмети,модулно обучение по физическо възпитание и
спорт , учебен час за спортни дейности ,часове по СИП , факултативна подготовка ,
дейности в клубове по интереси и по програми и проекти се провеждат след
приключване на учебните часове,заложени в седмичното разписание по
графици,утвърдени от Директора на училището.
 Дейностите в групите за целодневна организация започват дейността си след
последния час от седмичното разписание и продължават до 18.00 ч













Разписание на дейностите в групи ЦДО - първи и втори клас :
Обяд и организиран отдих и физическа активност : 12,10-12,45ч
Почивка между часовете -12,45-12,55ч
Самоподготовка:12,55-13,30ч
Почивка между часовете -13,30-13,40ч
Самоподготовка:13,40-14,15ч
Почивка между часовете -14,15-14,35ч
Занимания по интереси: 14,35-15,10ч
Почивка между часовете -15,10-15,20ч
Занимания по интереси :15,20-15,55ч
Почивка между часовете -15,55-16,05ч
Организиран отдих и физическа активност :16,05-16,40ч
Консултиране на родители от учителя на група ЦДО-ежедневно от 11,00 до 12,00ч и
от 16,40 до 17,00ч

Разписание на дейностите в група ЦДО трети и четвърти клас/сборна група/:












Обяд и организиран отдих и физическа активност : 12,10-12,50ч
Почивка между часовете-12,50-13,00ч
Самоподготовка:13,00-13,40ч
Почивка между часовете -13,40-13,50ч
Самоподготовка:13,50-14,30ч
Почивка между часовете -14,30-14,50ч
Занимания по интереси- 14,50-15,30ч
Почивка между часовете -15,30-15,40ч
Занимания по интереси:15,40-16,20ч
Почивка между часовете -16,20-16,30ч
Организиран отдих и физическа активност :16,30-17,10ч
Консултиране на родители от учителя на група ЦДО-ежедневно от 11,30 до 12,00ч и
от 17,10 до 17,30 ч

Разписание на дейностите в групи ЦДО - пети и шести клас/сборна група/ :












Обяд и организиран отдих и физическа активност - 13,00-13,40ч
Почивка между часовете -13,40-13,50ч
Самоподготовка: 13,50-14,30ч
Почивка между часовете -14,30-14,40ч
Самоподготовка:14,40-15,20ч
Почивка между часовете -15,20-15,40ч
Занимания по интереси- 15,40-16,20ч
Почивка между часовете -16,20-16,30ч
Занимания по интереси: 16,30-17,10ч
Почивка между часовете -17,10-17,20ч
Организиран отдих и физическа активност:17,20-18,00ч
Консултиране на родители от учителя на група ЦДО-ежедневно от 12,30 до 12,45ч
и от 18,00 до 18,30 ч

Дневният режим е приет на ПС/Протокол № 16 от 13.09.2017г
приложение към Училищния учебен план за учебна 2017/2018г.

и е неразделно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. КОЗЛОДУЙ
обл. Враца, Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. «Аспарух» №5, тел. О973 / 8 08 71
E-mail: hr.botev.46@abv.bg,www.su-hrbotev.com

УТВЪРДИЛ:
НИКОЛИНКА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР

График на учебното време:
Продължителност на учебен час:
Начален етап- І-ІІ клас-35 минути
Начален етап-ІІІ и ІV клас-40 минути
Прогимназиален и гимназиален етап-40 минути

Почивка между часовете - продължителност -10 минути
Почивка между първи и втори учебен час – продължителност -20 минути

Разписание на учебното време:
Първи учебен час :8.00ч – 8.40ч
Втори учебен час : 9.00ч – 9.40ч
Трети учебен час : 9.50ч – 10.30ч
Четвърти учебен час : 10.40ч – 11.20ч
Пети учебен час : 11.30ч – 12.10ч
Шести учебен час : 12.20ч – 13.00ч
Седми учебен час : 13.10ч – 13.50ч
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УТВЪРДИЛ:
НИКОЛИНКА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР

График на учебното време – учебна 2017 / 2018 година
ДЕЙНОСТИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – групи I и ІІ клас
12,10-12,45ч

Обяд ,организиран отдих и физическа активност

12,45-12,55ч

Почивка между часовете

12,55-13,30ч

Самоподготовка

13,30-13,40ч

Почивка между часовете

13,40-14,15ч
14,15-14,35ч
14,35-15,10ч
15,10-15,20ч

Самоподготовка
Почивка между часовете
Занимания по интереси
Почивка между часовете

15,20-15,55ч

Занимания по интереси

15,55-16,05ч

Почивка между часовете

16,05-16,40ч

Организиран отдих и физическа активност

*11,00 до 12,00ч и от 16,40 до 17,00ч-Консултиране на родители от учителя на
група ЦДО





Самоподготовка- зали № 102,104,105
Занимания по интереси-зала № 109 ; ММК ет.1 ; училищна библиотека
Организиран отдих и физическа активност - зала за хранене,открита и закрита
спортна база в училището
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УТВЪРДИЛ:
НИКОЛИНКА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР

График на учебното време – учебна 2017 / 2018 година
ДЕЙНОСТИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – сборна група ІІІ-IV клас
12,10-12,50ч

Обяд ,организиран отдих и физическа активност

12,50-13,00ч

Почивка между часовете

13,00-13,40ч
13,40-13,50ч

Самоподготовка

13,50-14,30ч
14,30-14,50ч

Самоподготовка

14,50-15,30ч

Занимания по интереси

15,30-15,40ч

Почивка между часовете

15,40-16,20ч

Занимания по интереси

16,20-16,30ч

Почивка между часовете

16,30-17,10ч

Организиран отдих и физическа активност

Почивка между часовете
Почивка между часовете

*11,30 до 12,00ч и от 17,10 до 17,30ч-Консултиране на родители от учителя на група ЦДО
* Във вторник учениците от ІІІ и ІV клас започват заниманията в ДЦО след Час на класа




Самоподготовка- зала № 107
Занимания по интереси-зала № 101 ; ММК ет.1 ; училищна библиотека
Организиран отдих и физическа активност - зала за хранене,открита и закрита
спортна база в училището
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УТВЪРДИЛ:
НИКОЛИНКА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР

График на учебното време – учебна 2017 / 2018 година
ДЕЙНОСТИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ-сборна група V – VI клас
13,00-13,40ч

Обяд ,организиран отдих и физическа активност

13,40-13,50ч

Почивка между часовете

13,50-14,30ч
14,30-14,40ч
14,40-15,20ч
15,20-15,40ч
15,40-16,20ч
16,20-16,30ч

Самоподготовка
Почивка между часовете
Самоподготовка
Почивка между часовете
Занимания по интереси
Почивка между часовете

16,30-17,10ч

Занимания по интереси

17,10-17,20ч

Почивка между часовете

17,20-18,00ч

Организиран отдих и физическа активност

*12,30 до 12,45ч и от 18,00 до 18,30ч-Консултиране на родители от учителя на
група ЦДО
*В понеделник учениците от V и VІ клас започват занимания в ДЦО след приключване на
часа за организиране и провеждане на спортни дейности - през седмица.
* Във вторник учениците от V и VІ клас започват заниманията в ДЦО след Час на класа




Самоподготовка- зали № 113
Занимания по интереси-зала №101 ; ММК ет.1 ; училищна библиотека
Организиран отдих и физическа активност - зала за хранене,открита и закрита
спортна база в училището

