ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
e-mail: ou_kim_parvomaiy@mail.bg; Web: www.oukim-parvomay.com.;
тел. 0887 317949; 0889 115 013; 0887 155 138
4270 град Първомай, улица „Гимназиална” № 1

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Организацията на учебния ден е утвърдена със заповед № РД(10)848/14.09.2020 година.
Директор:……………..
Елена Добрева
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I. Организацията на учебното и неучебното време е съгласно ДОС
Наредба за организация на дейностите и Правилник за дейността на
училището. Ваканциите и дните за външно оценяване се определят в заповед
на министъра на образованието и науката.
II.
Седмичен режим:
Учебните занятия в училище се провеждат от понеделник до петък
включително. По изключение (работа по проекти, провеждане на олимпиади,
състезания и други) може да бъде отворено и в почивни дни.
Учебните дни и учебните седмици са фиксирани в приложения към
Правилника за вътрешния трудов ред – календар на учебното време и
разпределение на учебните седмици.
III. Организация на учебния ден:
ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
№

Времеви интервал

1

07:00 ч. – 08:15 ч.

Дейност

Посрещане на децата. Сутрешен филтър.
Самостоятелни игри.
Утринна гимнастика
Закуска
Първа Педагогическа ситуация за деня
Втора Педагогическа ситуация за деня
Подкрепителна закуска
Трета Педагогическа ситуация за деня
Четвърта Педагогическа ситуация за деня
ДФПВ – … подготовка за обяд
Обяд
Подготовка за сън
Сън
ДФПВ – … допълнителна ПС
Подкрепителна следобедна закуска
ДФПВ
Игри …
Изпращане на децата

2
08:15 ч. – 08:30 ч.
3
08:30 ч. – 09:00 ч.
4
09:00 ч. – 09:30 ч.
5
09:30 ч. – 10:00 ч.
6
10:00 ч. – 10:30 ч.
7
10:30 ч. – 11:00 ч.
8
11:00 ч. – 11:30 ч.
9
11:30 ч. – 12:00 ч.
10
12:00 ч. – 12:30 ч.
11
12:30 ч. – 13:00 ч.
12
13:00 ч. – 15:00 ч.
13
15:00 ч. – 15:30 ч.
14
15:30 ч. – 16:00 ч.
15
16:00 ч. – 16:30 ч.
16
16:30 ч. – 17:30 ч.
17
17:30 ч. – 18:00 ч.
ЗА УЧИЛИЩЕТО:
1.
Учебният ден започва в 08:00 часа за учениците. За по-рано
пристигналите има осигурен дежурен учител, който да ги посрещне.
2. Обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, с
едносменен режим.
3. Обучението се осъществява в една сграда – на начален етап.
4.
Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете по
самоподготовка, заниманията по интереси и организиран отдих - след обяд.
5.
Седмичното разписание на часовете се утвърждава от директора и се
съгласува с РЗИ.
6.
Целодневна организация на учебния ден се осъществява в следните
групи: за І - ІV клас, II-ІV клас, III-ІV клас, V-VII клас и VI-VІІ клас.
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7. Часовете по факултативна подготовка и допълнителните часове за
спортни дейности по учебния предмет "физическо възпитание и спорт" се
провеждат извън утвърденото седмично разписание по утвърден от
директора график.
8.
Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично
разписание на часовете по утвърден график.
9.
Часове за консултации се провеждат и по време на часовете за
самоподготовка в ЦДО.
10. Часът на класа за всички класове е в понеделник – първи учебен час.
11. Транспорт за ученици се организира в учебни дни сутрин и след обяд.
Учители придружават учениците по утвърден график.
12. Родителските срещи се организират от класните ръководители,
родители и директора, но не по-малко от една родителска среща на срок.
13. Учители и ученици в прогимназията дават дежурства по утвърдени
графици.
14. Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни
характеристики.
ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕНИЦИ:
Транспортирането на ученици не се заплаща от държавата, а е за сметка на
бюджета на училището. С предимство се осигурява транспорт за учениците
от кв. Любеново и живеещите от другата страна на ж.п. линията, както и за
ученици от други населени места. За малките ученици от „Извън регулация“
и други по-отдалечени места в града с предимство са най-малките до
запълване на местата в автобуса.
Сутрин при първия курс се докарват най-напред учениците от с. Дълбок
извор и кв. Любеново. При втория сутрешен курс се вземат децата от града.
След първо се транспортират децата от града, а на втория курс се
транспортът е до кв. Любеново и Дълбок извор.
IV. Пропусквателен режим се осигурява на входа на училищната сграда
съгласно специална заповед на директора.
Учениците влизат и излизат в сградата от входната врата откъм двора с помалкото стълбище. Входът на сградата откъм училищния стол се ползва само
сутрин от ученици.
В сградата родителите не се допускат да пречат на учебния процес – те
изчакват децата си на двора при добри метеорологични условия, а при лоши
метеорологични условия – във фоайето на първия етаж при спазване на
тишина. Не се допуска прекъсване на работата на учители от родители по
време на учебен час.
Всеки външен посетител се записва в специална тетрадка. При записване в
книгата за посетители се иска посетителят да покаже лична карта за
установяване на самоличността. При съмнение – физическа проверка на
багаж.
Недопускане на посетители в сградата без потвърдена ангажираност,
включително изпълнители по договори за ремонтни дейности.
Неприемане на неадресирани или съмнителни пратки, писма и пакети и
внимателна проверка на същите, както и на приносителите им.
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Извършване на обход на сградите с цел проверка и обезопасяване на
вентилационни шахти, откриване на безстопанствен багаж (торби,
куфарчета, пакети и други).
Не се допуска ученици да водят свои приятели и роднини със себе си през
учебно време.
V. Работно време: Училището е отворено в работните дни от 7:00 ч. до
18:30 ч. По изключение може да бъде отворено и във време, различно от
посоченото – за родителски срещи, тържества и други.
Дирекцията е отворена за ученици и за външни лица от 7:30 до 17:30 часа.
Продължителността на работното време на учителите и служителите е 8
часа.
Работно време на:
Директор: от 8:30 ч. до 17.30 ч. с 1 час обедна почивка, в зависимост от
ангажиментите за деня.
Заместник-директор по учебната дейност: от 7:30 ч. до 16.30 ч. с 1 час
обедна почивка и преподавателска ангажираност, в зависимост от
ангажиментите за деня.
Главен счетоводител: от 17 до 19 часа.
Шофьор: 8 часа, разпределени от 6:30 часа до 08:30 часа и от 16:00 часа до
18:00 часа съгласно заповеди за транспорт. Останалото работно време на
шофьора е заето с помощ на пазач-портиера или чистача съгласно заповед.
Учители в ПДГ – 6 астрономически часа от 07:00 ч. до 18:00 часа, като на
обяд работят заедно от 12:00 ч. до 13:00 часа.
Учители: 8 часа в зависимост от седмичното разписание, утвърдени графици
за дежурства, консултации и други дейности съгласно заповеди и планове.
Учителите се явяват на работа 10 мин. преди започване на първия за тях за
деня учебен час. Изпълняват задълженията си, съгласно длъжностната
характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график. Дежурните
учители по график идват в училището 30 минути преди началото на първия
учебен час за деня и дежурят до приключване на шестия учебен час за
прогимназията.
Учители в целодневна организация: работно време – 8 часа дневно. В
училище е длъжен да присъства за изпълнение на възложена годишна
преподавателска норма, изпълнение на графици, присъствие на родителски
срещи, оперативки и тържества и други, възложени със заповед.
Задължително присъствие в училище: съгласно утвърден график на
работното време за всеки работен ден и за всеки учител.
График на работното време за учителите от ЦОУД, с включени
допълнителни лекторски часове на някои от учителите преди обяд:
Понеделник:
учител

1

Таня Енчева Янева

2

Виолета Петрова Иванова

Работно време

От 11:00 ч.
до
17:00 часа
От 10:30 ч.

Часове извън
ЦОУД

БЕЛ ИФ III

забележка

Един от
учителите
е дежурен
за
придружа
ване
на
ученици в

№

4

3

Златка Христова Чобанова

4

Димитрина Танева Иванова

5

Ваня Иванова Павлова

до
17:00 часа
От 09:40 ч.
до 10:30 ч.
и от 11:30 ч.
до 17:30 часа
От 12:10 ч.
до
18:10 часа
От 09:40 ч.
до 10:30 ч.
и от 12:10 ч.
до 18:10 часа

клас
ЧО ИФ III
клас

Музика ИФ
в III

№

учител

1

Таня Енчева Янева

2

Виолета Петрова Иванова

3

Златка Христова Чобанова

4

Димитрина Танева Иванова

5

Ваня Иванова Павлова

Часове извън
ЦОУД

забележка

От 11:00 ч.
до
17:00 часа
От 10:00 ч.
БЕЛ ИФ III
клас
до
17:00 часа
От 10:30 ч.
Математика
до
ИФ II
17:30 часа
От 11:20 ч. до
17:20 часа
От 09:40 ч.
Музика в VI
до
и
музика
17:20 часа
ИФ III

Един от учителите е дежурен за
придружаване на ученици в автобуса,
а друг остава дежурен до 18:00 часа в
училището.

Вторник:
Работно време

Сряда
учител

Работно време

1

Таня Енчева Янева

2

Виолета Петрова Иванова

3

Златка Христова Чобанова

4

Димитрина Танева Иванова

5

Ваня Иванова Павлова

От 11:00 ч до
17:00 часа
От 10:00 ч. до
17:00 часа
От 11:30 ч. до
17:30 часа
От 11:20 ч. до
17:20 часа
От 09:40 ч. до
17:20 часа

Часове извън
ЦОУД

БЕЛ ИФ III
клас

Музика в V
и VI

забележка

Един от учителите е
дежурен за придружаване
на ученици в автобуса, а
друг остава дежурен до
18:00 часа в училището.

№

Четвъртък
№

учител

Работно време

Часове извън

забележка
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1

Таня Енчева Янева

2

Виолета Петрова Иванова

3

Златка Христова Чобанова

4

Димитрина Танева Иванова

5

Ваня Иванова Павлова

От 10:30 ч. до
16:30 часа
От 09:50 ч. до
16:30 часа
От 08:50 до
09:30 ч. и от
10:40 ч. до
16:40 часа
От 12:10 ч. до
18:10 часа
От 10:10 ч. до
18:10 часа

БЕЛ ИФ III
клас
Математика
ИФ II клас

Музика в V
и VII

Един от учителите е дежурен за
придружаване на ученици в
автобуса, а друг остава дежурен
до 18:00 часа в училището.

ЦОУД

Петък
учител

Работно време

1

Таня Енчева Янева

2

Виолета Петрова Иванова

3

Златка Христова Чобанова

4

Димитрина Танева Иванова

5

Ваня Иванова Павлова

От 10:30 ч. до
16:30 часа
От 10:30 ч. до
16:30 часа
От 09:40 до
16:40 часа
От 10:30 ч. до
17:20 часа
От 09:40 ч. до
17:20 часа

Часове извън
ЦОУД

Музика ИФ
II клас
ХИООС VII
Музика VII
и
музика
ИФ VII клас

забележка

Един от учителите е дежурен
за придружаване на ученици в
автобуса, а друг остава
дежурен до 18:00 часа в
училището.

№

В останалата част от работното време може да изпълняват задълженията си
на място по преценка на учителя.
Пазач-портиер в сградата на начален етап: 8 часа дневно от 7:30 до 11:30
часа и от 12:30 до 16:30 часа.
Помощен персонал: 8 часа, разпределени съгласно длъжностна
характеристика и заповеди.
Огняр – през отоплителния сезон работи с ненормирано работно време.
VІ. Продължителност на учебните часове и междучасия:
Начало на учебните часове: 08:00 часа. Продължителност на учебните
часове и занятия: в подготвителна група – педагогически ситуации от по 30
минути, I-II клас - 35 минути, III- VII клас - 40 минути.

Голямото междучасие е след ІІ учебен час и е с продължителност 20
минути. За І и ІІ клас има още едно междучасие от 20 минути – след
първия учебен час, за да не се получава струпване в столовата.
VІІ. Седмичното разписание и Календар на учебното време са отделно
от настоящия документ.
6

