ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО
СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”
гр. Чепеларе 4850, ул.“Беломорска” № 3
 03051-2982; /факс 03051/2082 е-mail pgsgs@abv.bg

Утвърждавам: /п/
инж. Елена Касабова
Директор на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров”
гр. Чепеларе

ДНЕВЕН

РЕЖИМ

на Професионална гимназия по селско, горско стопанство
и туризъм „Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе
за учебната 2020 – 2021 година
Учебните занятия започват от 08.00 ч.
Началото на учебния час се оповестява със „звънец” краят на учебния час се
оповестява също със звънец. Биенето на звънеца се извършва от определен от
Директора лице. Промени в графика на деня се правят само с разрешение на Директора.
Продължителноста на учебните занимания е по 45 минути. Междучасията траят
10 минути. Голямото междучасие е с продължителност 25 минути след 3-тия учебен
час.
Продължителността на учебната практика е 45 минути с почивка от десет
минути или без почивка между тях с решение на педагогическия съвет на училището на
заседание от 01.09.2020 г. съгласно чл. 9, ал. 6, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 год. за
организация на дейностите в училищното образование.
Продължителността на производствената практика е 60 минути с почивки
съобразени с производството, но не по-малко от десет и не повече от 30 минути или без
почивка между тях с решение на педагогическия съвет на училището на заседание от
01.09.2020 г. съгласно чл. 9, ал. 6, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 год. за организация
на дейностите в училищното образование.
Часът на класа и часът за организиране и провеждане на спортни дейности се
провеждат всяка седмица във всички класове, съгласно седмичното разписание,
утвърдено от РЗИ.
Дневният режим е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №12
от 01.09.2020 г. и утвърден със заповед № РД 06-430/ 02.09.2020 г. на Директора на
ПГСГСТ – Чепеларе.
Часове:
1. от 08.00 ч.
2. от 08.55 ч.
3. от 09.50 ч.
4. от 11.00 ч.
5. от 11.55 ч.
6. от 12.50 ч.
7. от 13.45 ч.
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08.45 ч.
09.40 ч.
10.35 ч.
11.45 ч.
12.40 ч.
13.35 ч.
14.30 ч.

