
Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи”- Разград 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
за учебната 2020/ 2021 г. 

 Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим 

на работа.  

 Часовете по лабораторна, учебна и производствена практика, часовете по 

информатика, информационни технологии и чужди езици се изучават на групи, 

което предполага и раздвижено дневно разписание. 

 Училището е отворено в работните дни от 6.30 ч. до 18.00 ч.  

 Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично 

разписание:  

Разписание на учебните часове по теория: 

1. 0800 – 0845 

Голямо междучасие – 20 минути 

2. 0905 - 0950 

3. 1000 – 1045 

4. 1055 – 1140 

5. 1150 – 1235 

Голямо междучасие – 20 минути 

6. 1255 – 1340 

7. 1350 – 1435 

8. 1445 – 1530 

9. 1540 – 1625 

10.1635 – 1720 

11.1730 – 1815 

     12.1825 – 1910 

- Учебните часове са с продължителност 45 минути по теория,  45 минути по 

учебна практика, и 60 минути по производствена практика 

- Междучасията са по 10 минути + 2 междучасия по 20 минути ( между 1 и 2 час, 

и между 5 и 6 учебен час) 

- За часовете по учебна практика са разработени отделни графици визиращи 

времето за почивка 

 Учителите се явяват на работа най-малко 15 минути преди започване на учебния 

час. Те дежурят по утвърден от ръководството график. 

 Продължителността на работното време на учители, служители и помощен 

персонал е 8 часа. 

Работното време на: 

-ръководното звено е от 7.30 ч. до 16.00 ч.  

-психолог  от 8.00 ч. до 15.00 ч.  

-обслужващ персонал - от 7.45 ч. до 16.15 ч.  

-оператор на енергийни съоръжения и инсталации – по утвърден график за сезон 

-портиер – от 7.15 ч.  до 15.45 ч.  

 Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни 

характеристики. 

 Консултациите на класните ръководители с родители и ученици – по утвърден 

график. 

 Консултации по предмети с ученици – по утвърден график. 

 Настоящият дневен режим е неразделна част от Правилника за вътрешния ред на 

училището за учебната 2020/2021 година. 
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