
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

119. СУ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ” 
1113 София, ул. „Латинка” 11, телефони – 9733736, 8701008 

info@119su.bg 
 

                  

ЗАПОВЕД 

№ РД-653 /14.09.2018г. 

На основоние чл. 259,ал. 1, чл.101, ал. 5,чл.102, чл.103 от ЗПУО,чл. 6, ал. 4, 

чл.7,чл.9 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в 

училищното образование, решение на Педагогическия съвет – Протокол №  13 / 

14.09.18г., съгласно Заповед на МОН № РД09-1708/29.08.2018 г. за 

продължителността на учебния час. 

Утвърждавам: 

Дневен режим за учебната 2018/2019г. 

I.График на учебните занятия по смени: 

№   I смяна  II  смяна 

1 7.30-8.10 13.30-14.10 

 междучасие  10минути междучасие 10 минути 

2 8.20-9.00 14.20-15.00 

 междучасие  10 минути междучасие  10 минути 

3 9:10-9:50 15:10-15:50 

 междучасие  20 минути междучасие  20 минути 

4 10:10-10:50 16:10-16:50 

 междучасие  10 минути междучасие  10 минути 

5 11:00-11:40 17:00-17:40 

 междучасие  5 минути междучасие  5 минути 

6 11:45-12:25 17:45-18:25 

 междучасие  5 минути междучасие  5 минути 

7 12:30-13:10 18:30-19:10 

 

1.Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях 

2.Организация на учебното време – на две смени по график 

3.Начало на учебния ден – 7.30ч. 

4.Край на учебния ден – 19.10ч. 

5.Продължителността на учебните часове, включително ЧК и часа за 

организиране на спортни дейности на открито – 40 минути за двете смени. 

6.Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната 

седмица. 
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II.График на учебните занятия  по срокове за прогимназиален и гимназиален 

етап: 

  I смяна – първи срок II смяна – първи срок 

Всички 5-ти,6-ти,7-ми и  

8А, 8В 

 8 Б и 8Гклас,  всички 9-ти ,10-ти,11-ти и 

12-ти  класове 

През втория учебен срок смените се обръщат. 

  II.График на учебните занятия  за втори срок за начален етап: 

  Първи и втори 
класове класове 

Часове Петминутка за 
хигиена, БДП, ГЗ, 

БА 

Междучасия 

1. 8:20 – 8:55 8:55 - 9:00  9:00 - 9:10 

2. 9:10 – 9:45 9:45 - 9:50  9:50 - 10:10 

3. 10:10 – 10:45 10:45 - 10:50 10:50 - 11:00 

4. 11:00 – 11:35 - 11:35 - 11:45 

5. 11:45 – 12:20 - 12:20 - 12:30 

6. 12:30 – 13:05 - - 

 

3 клас Часове Междучасия 

1. 8:20 – 9:00 9:00 - 9:10 

2. 9:10 – 9:50 9:50 - 10:10 

3. 10:10 – 10:50 10:50 - 11:00 

4. 11:00 – 11:40 11:40 - 11:45 

5. 11:45 – 12:25 12:25 - 12:30 

6. 12:30 – 13:10 - 

 

4 клас Часове Междучасия 

1. 13:30 – 14:10 14:10 - 14:20 

2. 14:20 – 15:00 15:00 - 15:10 

3. 15:10 – 15:50 15:50 - 16:10 

4. 16:10 – 16:50 16:50 - 16:55 

5. 16:55 – 17:35 17:35 - 17:40 

6. 17:40 – 18:20  

 

 

Първи  и втори клас през цялата учебна година са първа смяна, а останалите 

класове обръщат смените през втория учебен срок.  

 

Ваканции за учебната 2018/2019г. 

1.11.2018 г.- 4.11.2018 г.    есенна ваканция за I-XII клас 

22.12.2018 г.- 2.01.2019 г.  коледна ваканции за I-XII клас 

5.02.2019г                              междусрочна  за I-XII клас 

30.03.2019 г.- 7.04.2019 г. – пролетна ваканция за I-XI клас 

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. - пролетна ваканция за XII клас 



НЕУЧЕБНИ ДНИ: 

21.05.2019г. – ДЗИ по БЕЛ  

23.05.2019г. – втори ДЗИ  

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII клас и на ДИ за СПК 

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ 

19-06.2019 г. НВО по математика 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език  / по желание на ученика/ 

Начало на втория учебен срок – 6.02.2019 г. 

Край на втория учебен срок:  

15.05.2019г.— XII клас (13 учебни седмици) 

31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици) 

14.06.2019 г.– V – VI клас (16 учебни седмици) 

28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици ) 

През учебната година се забранява сливането на часове.  

  Седмичното разписание се спазва стриктно. Промени в седмичното разписание се 

допускат само по обективни причини, съгласувано с директора на училището и по реда 

на неговото утвърждаване.   

 Класните ръководители се задължават да запознаят учениците в паралелките с 

утвърденото седмично разписание, както и родителите – на първата родителска среща. 

Седмичното разписание  да бъде публикувано на интернет страницата на училището, а 

негово копие да бъде поставено на информационното табло на училището. 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището  за 

сведение и изпълнение. 

       Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Симеон Ангелов – 

заместник-директор УД начален етап, Емилия Димитрова – заместник-директор УД 

прогимназиален етап и Марияна Недялкова – заместник-директор УД гимназиален 

етап. 

        Настоящата заповед е изготвена в шест еднообразни екземпляра – по един за 

заповедната книга, за информационното табло и за заместник -директорите  УД. 

 

 

                                                           

                                                          Директор:..................................... 

                                                                          /Диян Стаматов/ 


