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ДНЕВЕН  РЕЖИМ  
НА  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  "ДИМИТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ  

ЗА  УЧЕБНАТА  2021 / 2022 ГОДИНА  

I. РЕД  НА  УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ:  
1. Учебните  занятия  се  провеждат  на  едносменен  режим, учебни  срокове, класни  стаи  и  кабинети, и  по  
седмично  разписание, изготвено  от  комисия, избрана  от  ПС, утвърдено  от  директора  и  съгласувано  с  РЗИ. 
2. Всеки  учебен  час  започва  и  завършва  с  мелодия  (звънец  при  необкодимост) по  график, утвърден  от  
директора  и  съгласуван  с  началника  на  РУО  - Добрич. През  междучасията  звучи  междинна  мелодия  (звънец) 
- за  влизане  на  учениците  в  класните  стаи, и  втора  — за  учителите  и  започване  на  часа. Мелодията  за  начало  
на  учебните  часове  е  специфична  ( звънеца  с  няколко  прекъсвания ). 
3. Редовен  график  на  часовете  и  междучасия  в  СУ  "Димитьр  Тапев": 

явяване  в  7,45 часа  
1ч. 8,00 - 	8,40ч. 

2ч. 8,50 - 	9,30ч. 

3ч. 9,40 - 	10,20ч. 
голямо  междучасие  - 20 мин. 

4ч. 	10,40 - 1 1 ,20ч. 

5ч. 	11,30 - 12,10ч. 

бч. 12,20 - 13,ООч. 
междучасие  -10 мин. 

7ч. 13,10 - 	13,50ч. 

8ч. 14,00 - 14,40ч. 

9ч. 14,50 - 	15,ЗОч. 
голямо  междучасие  -20 мин. 

10ч. 15,50 - 16,ЗОч. 

11 ч. 16,40 - 17,20ч. 

12ч. 17,25 - 18,05ч. 



3.1. График  на  часовете  и  междучасия  в  СУ  "Димитьр  Тапев" в  епидемиологична  обстановка: 

явяване  в  7,45 часа  
1ч. 8,00 - 	8,40ч. 

2ч. 8,45 - 	9,25ч. 

Зч. 9,30 - 	10,10ч. 
голямо  междучасие  - 15 мин. 

4ч. 	10,25 - 11,05ч. 

5ч. 	11,10 - 11,50ч. 

бч. 11,55 - 12,35ч. 
междучасие  -10 мин. 

7ч. 12,45 - 	13,25ч. 

8ч. 13,30 - 	14,10ч. 

9ч. 14,15 - 	14,55ч. 
голя.мо  междучасие  -15 мин. 

10ч. 15,10 - 15, 50ч. 

11ч. 15,55 - 16,35ч. 

12ч. 16,40 - 17,20ч. 

II. ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  
І. Учениците  от  I-IV клас  се  обучават  при  целодневна  организация, като  по  чл. 20 ал.1 т.1 от  

Наредба№10 от  2016г. - ЦОУД  I в  клас; ЦОУД  IV б, в  клас  от  08,00-17,25/18,10ч. и  по  чл. 
20 ал.2 т.1 от  Наредба№  10 от  2016г. - ЦОУД  I а, б  клас; ЦОУД  II а, б, в  клас; ЦОУД  II а, б, 
в  клас; ЦОУД  IV а  хлас; 

2. Учениците  от  V клас  се  обучават  при  целодневна  организация  (ЦОУД  V а, б, в  клас) по  чл. 
20 ал.1 т.1 от  Наредба№  10 от  2016г. За  организация  на  дейностите  в  училищното  
образование,часовете  по  задължителните  учебни  предмети  се  провеждат  в  самостоятелен  
блок  до  обяд, а  часовете  за  самоподготовка  се  организират  съответно  след  обяд  08,00-18,05ч. 

3. Учениците  от  VI-XII клас  се  обучават  при  едносменен  режим  на  работа  (първа  смяна  от  
08,00 - 13,00/13,50ч.). 


