
График на часоветe 
започване на учебните часове и междучасия 

 на отделните етапи по различно време: 

ПГ 

7, 40 – 8,10 часа  - прием на деца 

8,20 – 8,30 часа – раздвижване 

8,30 – 9,00 часа - закуска 

9,00 – 11,00 часа – ситуации 

11,00 – 11,15 часа – обяд 

11,15 – 12,30 часа – дейности по избор, игри 

12,45 – 14,45 часа – отдих 

15,00 – 15,30 часа – раздвижване 

15,30 – 16,00 - закуска 

16,00 – 16,30 часа – ситуация 

16,30 – 17,30 часа – дейности по избор, игри 

 

 

час I клас II клас III и IV клас V и VI клас 

1 час   8,20 – 8,55                                       8,20 – 8,55                                       8,00 – 8,40                                       7,30 – 8,10 

2 час   9,05 – 9,40 9,05 – 9,40 8,50 – 9,30 8,20 – 9,00 

3 час   09,50 – 10,25                                      09,50 – 10,25                                      09,40 – 10,20                                     9,10 – 9,50 

4 час   10,35 – 11,10                                      10,35 – 11,10                                      10,30 – 11,10                                      10,10 – 10,50 

5 час   12,10 – 12,45 11,20 – 11,55 11,20 – 12,00 11,00 – 11,40 

6 час   - - 12,10 – 12,50 11,45 – 12,25 

7 час - - - 12,30 – 13,10 

8 час - - - 13,15 – 14,55 

 

      Междучасията на учениците от I до IV клас са по 10 минути. За тях не се 

предвижда голямо междучасие. 

 

 

 

 

 



Входове  
влизането и излизането от училищната сграда на децата и учениците 

 ще се осъществява само през следните входове: 

Вход Паралелки 

Корпус А IV а, б, в, г, д, е, ж, з;  

III а, б, в, г, д, е, ж; 

Централен вход ПГ;  

II а, б, в, д 

Корпус Б I а, б, в, г, д, е, ж;  

II ж, е, г; 

Корпус Б  

(откъм ул. „Роза“) 

V, VI, VII 

 

Дежурство на входовете 
      За да не се допуска струпване на деца и ученици, сутрешното влизане в 

училищната сграда ще се осъществява по следния часови график и правила: 

1.1. Във времето от 7,40 до 8,10 часа учениците от I клас ще бъдат 

посрещани от класните ръководители и учителите пред съответния вход 

или във фоайето (при студено време). Не по-късно от 8,10 часа 

организирано паралелките влизат в класните стаи.  

1.2. Във времето от 7,40 до 8,10 часа учителите на подготвителните 

групи изчакват децата пред пред съответния вход или във фоайето (при 

студено време). Не по-късно от 8,10 часа организирано групите влизат 

в класните стаи. 

1.3. До 8,10 часа учениците от II клас влизат в училищната сграда само 

през посочените входове и директно се отправят към класните стаи. От 

7,40 часа класните ръководители и учителите на тези паралелки изчакват 

учениците в класните стаи. На входовете ще дежурят учители по 

определен график, които ще съблюдават за спазване на мерките за 

безопасност на учениците. 

1.4. До 7,50 часа учениците от III и IV клас влизат в училищната сграда 

само през посочените входове и директно се отправят към класните стаи. 

От 7,20 часа класните ръководители и учителите на тези паралелки 

изчакват учениците в класните стаи. На входовете ще дежурят учители по 

определен график, които ще съблюдават за спазване на мерките за 

безопасност на учениците. 

1.5. До 7,20 часа учениците от V, VI и VII клас влизат в училищната сграда  

само през посочените входове и директно се отправят към класните стаи. 

От 7,00 часа на съответния вход ще дежурят учители по определен график, 

които ще съблюдават за спазване на мерките за безопасност на учениците. 

 



Строго се забранява достъпът на родители 

и други външни лица в училищната сграда. 
 


