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1. Организация на учебния ден: полудневна – преди обяд. 

2. Обучението се осъществява в дневна форма, обучение чрез работа (дуална система на 

обучение) и самостоятелна форма. 

3. Работно време: от 8,00 до 16,30 ч., в работните дни. 

4. Начало и край на учебния ден за ученици VIII – XII класове, съгласно седмично 

разписание: 
 
 

 

Начало на учебния ден Край на учебния ден 

08,00 ч. 15,10 ч. 

5. Продължителност на учебните часове: 

5.1. За общообразователна и професионална подготовка: 45 мин. 

5.2. По учебния предмет Производствена практика: 60 мин. 

5.3. Извънкласни дейности (в т. ч. Час на класа) и допълнителните часове за спортни 

дейности по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО:  45 мин. 

6. След приключване на редовните учебни занятия се провеждат организационни и 

методически дейности. 

 

Продължителност на учебните часове и междучасия 

График за провеждане на учебните занятия 
 

Учебен 

час 

Понеделник – петък 

VIII – XII 
Време на почивката 

 (междучасия) 

I час 08,00 – 08,45 след I-я час: 10 мин. 

II час 08,55 – 09,40 след II -я час: 10 мин.  

III час 09,50 – 10,35 след III-я час: 20 мин. (голямо междучасие) 

IV час 10,55 – 11,40 след IV-я час: 10 мин.  

V час 11,50 – 12,35 след V-я час: 5 мин. 

VI час 12,40 – 13,25 след VI-я час: 5 мин. 

VII час 13,30 – 14,15 след VII-я час: 10 мин. 

VIII час 14,25 – 15,10 --- 

 

Ден за провеждане часа на класа: понеделник – 07-ми час 
 

 

Настоящето Дневно разписание е изготвено на основание чл. 10 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, прието е на заседание на Педагогическия съвет – 

протокол № 12/14.09.2022 г. и утвърдено със заповед на директора № 714-714/14.09.2022 г.  

 

 

 

 

 
ПД/ЦБ 

ПЕНКА ДРАГАНСКА 
Директор на ПГИТУ – Ловеч  

     


