
 

             ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ 
град Сандански, бул. “Свобода”12 

тел: директор: 0746/3 20 55, секретар: 3 03 52; e-mail: highschool_iane_sandanski@abv.bg 
 

 

ЗАПОВЕД № 1441 

  

07.09.2022г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл.101, ал.5, чл.102, чл.103 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 6,чл.7, чл.9 ал. 4 от Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, решение 

на Педагогически съвет  - Протокол № 18/01.09.2022г 

  

УТВЪРЖДАВАМ:  

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

на работа:  

Учебните занятия за първи срок започват в 13:30, а за втори срок 07:30 за 

учениците от 8 до 12 клас и завършват съгласно седмичното разписание 

 

№ Втора смяна – първи 

срок 

Първа смяна – втори 

срок 

1. 13:30– 14:10 7: 30 – 8:10 

 междучасие 05 мин. междучасие 05 мин. 

2. 14:15 – 14:55 8:15 – 8:55 

 междучасие 10 мин. междучасие 10 мин. 

3. 14:05– 15:45 9:05 – 9:45 

 междучасие 20 мин. междучасие 20 мин. 

4. 16:05 – 16:45 10:05 – 10:45 

 междучасие 05 мин. междучасие 05 мин. 

5. 16:50 – 17:30 10:50 _ 11:30 

 междучасие 10 мин. междучасие 10 мин. 

6. 17:40 – 18:20 11:40 – 12:20 

 междучасие 10 мин. междучасие 10 мин. 

7. 18:30– 19:10 12:30- 13:10 

 

Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях 

 

Организация на учебното време – на едно сменен режим 
 

I-ви срок 

За ученици 

от:  
Начало на учебния ден  Край на учебния ден   

8-12 клас 13:30 ч. 19:10 ч. 
 

                                                                  II-ри срок 

За ученици 

от:  
Начало на учебния ден  Край на учебния ден   

8-12 клас 07:30ч. 13:10 ч. 
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      2. Продължителност на учебните часове, включително и ЧК и часа за организиране 

на спортни дейности на открито – 40 мин. 

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

седмица. 

      4. Общ брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица – не 

по-малко и не по-голям от 32  учебни часа. 

     5. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание на чл.154, 

ал.2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно 

обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция. 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 

година: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна  

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

06.02.2023 г. – I - XII клас 

Неучебни дни 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ) 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни 

дейности 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно 

оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и 

на Х клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

16.05.2023г      –     XII клас (13 учебни седмици) 

30.06.2023г г.     –     VII – XI клас (18 учебни седмици) 

 

 

Директор: 

          Снежана Николова 
 


