Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул.”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

Дневен режим на институцията
регламентиран и приет в Правилника за вътрешния трудов ред и организацията
на труда
Eдносменен режим на обучение и труд.
Училищната сграда се отваря в 6,30 часа и се заключва в 18,30 часа.
І. За учениците от начален етап:
- часовете започват в 8,00 часа.
- голямото междучасие е след втория час и е с продължителност 20 минути.
- малките междучасия са по 10 минути
ІІ. За учениците V – ХІІ клас, както следва:
понеделник; от 7. 30 – 13.10 часа
вторник, сряда, четвъртък 7.30 - 12.30; 13.20 часа
петък 7.30-12.30
голямото междучасие е след третия час и е с продължителност 20 минути,
малките междучасия са по 10 минути
ІІІ. Работно време на директор и зам.- директор по учебната дейност
Директор:
понеделник и сряда - 07.30- 16.00
вторник и четвъртък – 09.00 - 17.30 часа ;
петък – 7.30-16.00 / първа и трета седмица от месеца/ ;
09.00- 17.30 / втора и четвърта седмица от месеца/
Почивка от 13.00 до 13.30 часа
В дните на ваканции и за неучебните дни работното време е от 08. 00 до 16. 30 часа
ЗДУД – Даниела Цветанова
понеделник и сряда - 09.00- 17.30
вторник и четвъртък – 07.30 – 16.00
петък – 7.30-16.00 / втора и четвърта седмица от месеца/;
09.00- 17.30 / първа и трета седмица от месеца/
Почивка от 12.30 до 13.00 часа
При отсъствие/отпуск на директор; зам.- директор работното време се разпределя,
както следва:
07.30 - 16.30; обедна почивка от 12.30 до 13.30
ЦДОУ - часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен
блок до обяд, а часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих след
обяд /по два часа/ по график, както следва:

V. Работно време на непедагогически персонал
1.1.Административен персонал:
главен счетоводител – 8.00 до 16.30 часа / почивка от 12.00 до 12.30/
касиер -домакин 8.30 до 17.00 часа / почивка от 12.30 до 13.00/
1.2. Работник по поддръжката от 06.30 до 15.00 часа
Почивка 12.00 - 12.30 часа
Огняр: 06.00 - 10.00; почивка 10.00 - 12.30;12.30
1.3. Хигиенисти в уч. сграда
- І смяна от 6.30 до 15.00 часа /почивка от 09.15 до 09.45 часа/; 09.00 -09.30 –трети
етаж; 11.30 – 12.00 втори етаж; 12.00-12.30 – първи етаж
- ІІ смяна : от 10.00 до 18.30 часа / почивка от 14.00 до 14. 30 часа- първи етаж;
14.30 – 15.00 часа – втори етаж/
В дните на ваканции и за неучебните дни работното време за всички, работещи в
училището е от 08.00 до 16.30 часа

Директор:
/ Мария Котева/

