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РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ Никола Стойчев”

за учебната 2020 /2021г.

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

обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа, 

полудневна организация на учебния ден.

Училището е отворено от 7.00 ч. до 17.00 ч.

• Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание

№ VIII -  XII клас

1. 8.00 - 8.45

2. 8 .55-9 .40

3. 10.00-10.45

4. 10.55-11.40

5. 11.50-12.35

6 12.45-13.30

7. 13.40-14.25

Часовете са с продължителност 45 минути, с изключение на часовете по производствена практика, 

чиято продължителност е 60 минути.

Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути, след втория учебен час 

почивката е с продължителност 20 минути.

Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев”, ул. „Калиново” 1, 2760 Разлог

mailto:razlozhka_pg@abv.bg


министерство на ооразованието и науката 
РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ”

ул. „Калиново” № 1, 2760 Разлог, 
обл. Благоевград 
тел./факс 0747 80151, 0747 80153 
ел. адрес: razlozhka_pg@abv.bg

В седмичното разписание извън часовете по учебния план се включва часът на класа и по един час 

за провеждането на спортни дейности на открито с продължителност 45 минути за VIII, IX, X и XI 

клас и физическо възпитание и спорт за XII клас.

Продължителността на работното време на учителите, служителите и помощен персонал 
е 8 часа.

Учителите се явяват на работа в 7.45 часа. Дежурните учители се явяват на работа в 7.30часа и 
дежурят по утвърден график.

Работното време на:
ръководното звено е от 7.30 ч. до 16.30 часа с един час обедна почивка 

- обслужващ персонал -  7.30 ч. до 16.30 часа с един час обедна почивка 
хигиенисти: I смяна от 7.00 ч. до 16.00 часа с един час обедна почивка 

II смяна от 8.00 ч. до 17.00 часа с един час обедна почивка

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за изпълнение 
на нормата си преподавателска работа; за участие в ПС, родителски срещи, методически сбирки, 
консултации с ученици и др., както и за изпълнение на нарежданията на директора. След изпълнение 
на посочените задължения учителите могат да бъдат и извън училище след 14.30 часа за подготовка 
на учебния процес.

Дневният режим на училището е утвърден от директора.със заповед № 0782 / 14.09.2020г.
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