
55 СУ „Петко Каравелов“- София, район „Студентски“, ул. „Дъбница”3
тел.: 02/ 877 12 97; е-та!: 555и6555и.БЕ

Дневен режим за учебната 2022 - 2023 година

1 „График на учебните занятия по смени:
1,Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях
2.Организация на учебното време - на една смяна по график
3.Продължителността на учебните часове за 1- ХПклас 40 минути, включително ЧК и
часа за организиране на спортни дейности
4.Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.
5. Училището е отворено в работните дни от 07:00 ч. до 19:30 ч.
6. Учебните занятия започват в 08:00 ч. и завършват съгласно седмичното разписание

П. График на учебните занятия:

Час Т-ГУклас У- ХП клас ЮИ цЦоОУД Ш-.ГУ ЦОУД
08:00ч. - 08:40ч. 08:00ч. - 08:40ч. 12:25ч.- 13:00 ч. 13:10ч.- 13:50ч.
08:50ч. - 09:30ч. 08:50ч. - 09:30ч. 13:25ч.- 14:00ч. 13:55ч.- 14:35ч.
09: 50ч. - 10:30ч. 09: 50ч. - 10:30ч. 14:20ч.- 14:55ч. 14:40ч.- 15:20ч.
10:40ч. - 11:20ч. 10:40ч. - 11:20ч. 15:00ч.- 15:35ч. 15:25ч.- 16:05ч.

сл|ф.2ъ2 11:40ч. - 12:20ч. 11:40ч. - 12:20ч. 15:55ч.- 16:30ч. 16:25ч.- 17:05ч.
12:30ч. - 13:10ч. 12:30ч. - 13:10ч. 16:40ч.- 17:15ч. 17:10ч.- 17:50ч.
13:20ч. - 14:00ч. 13:20ч. - 14:00ч.



Смяна Време на почивката Продължителност
Класове и паралелки, за

първа които се отнася
1 След 1 -вия учебен час 10 минути всички
! След 2-рия учебен час 20 минути всички
1 След 3-тия учебен час 10 минути всички
1 След 4-вия учебен час 20 минути всички
1 След 5-вия учебен час 10 минути всички
1 След 6-вия учебен час 10 минути всички

Разписанието на часовете се спазва стриктно. Промени в 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.
Разписанието на часовете да бъде публикувано на интернет страницата на училището.


