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Д Н Е В Е Н   Р Е Ж И М 

за учебната 2020/2021 година 

 
1. Учебните занятия в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Радомир се провеждат на една 

смяна – преди обяд. 

2. Началото на учебните занятия е 8,00 часа 

3. Продължителността на учебните часове е 45 мин. 

4. След всеки час има междучасие от 10 мин., с изключение на междучасието между 5, 6 и 7 

час – междучасие от 5 минути, а след третия час – 30 мин.  

5. В училището е организирано дежурство по етажи с график утвърден от директора. 

6. В училището се използва електронен дневник. 

7. В края на последния час всеки учител провежда 5-минутка с инструктаж за безопасно 

движение, който се отразява в дневниците на паралелките. 

8. Учителите извеждат учениците от училището след последния час. 

9.  Дейностите в училището, свързани с организацията и управлението на учебно-

възпитателния процес, както и работата с родители, правителствени и неправителствени 

организации се извършва по план в определени дни и часове. 

11. Всички лица, които влизат в сградата на училището са длъжни да удостоверяват 

самоличността си със съответния документ пред дежурния учител и/или чистач. 

12. Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на дежурния учител относно 

спазването на вътрешния ред и да не нарушават дейността в училището. 

13. Родителите/настойниците могат да се срещат с класните ръководители, учителите по 

предмети и директора само през междучасията и във времето за консултации според 

график утвърден от директора. 

14. Всички външни лица са длъжни да спазват противоепидемичните мерки като се 

дезинфекцират на входа и влизат в сградата на училището с лични предпазни средства 

(маски, предпазни шлемове).  
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РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
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Маргарита Ананиева 

Директор 

 

 

 

 ЧАС НАЧАЛО КРАЙ 

1 8.00 ч. 8.45 ч. 

2 8.55 ч. 9.40 ч. 

3 9.50 ч. 10.35 ч. 

4 11.05 ч. 11.50 ч. 

5 12.00 ч. 12.45 ч. 

6 12.50 ч. 13.35 ч. 

7 13.40 ч. 14.25 ч. 


