
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН – ГР. ВАРНА 
Варна, бул. “Осми приморски полк” 113, тел: 052/30-24-30, e-mail: pgtmd_varna@abv.bg 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ  

на организация на учебното време  за учебната 2021/2022 година 

 

1. Обучението в гимназията  се организира  при   едносменен режим на работа. 

2. Учебните занятия са с продължителност 45 мин.  и  започват  в 8:00  часа, съгласно 
седмичното разписание, както следва: 

 1 час -  8:00 – 8:45 ч. 
 2 час – 8:55 – 9:40 ч. 
 3 час – 9:50 – 10:35 ч. 
 4 час – 11:05 – 11:50 ч. 
 5 час – 12:00 – 12:45 ч. 
 6 час – 12:55 – 13:40 ч. 
 7 час – 13:50 – 14:35 ч. 
 8 час – 14:45 – 15:30 ч. 
 3. Часовете по Учебната практика са с продължителност 45 мин. и се  провеждат 
съгласно седмичното разписание, като блок часове. С цел ограничаване на контакта между 
учениците по време на междучасие, почивките се определят от учителя в зависимост от 
продължителността на практическото задание.  

 4. Производствената практика за учениците се  провежда  по график (съгласно 
приложение № 1 от договор за провеждане на практическо обучение) и е с  продължителност  
60 минути. Седмичната заетост  да не надвишава  30 часа, а дневната продължителност - 6 
часа. 

 5. Часовете по физическо възпитание и спорт могат да се  организират като блок часове 
и се провеждат съгласно седмичното разписание на откритата спортна площадка и в 
свободните зони на училищния двор, както и в морската градина на гр. Варна.  При лоши 
метеорологични условия се използва закритата спортна база на училището, като се следи за 
максимално ограничаване на контакта вежду учениците.  

6. Часовете за консултации на учителите са извън седмичното разписание по график, 
утвърден от директора. 

7.  За определен учебен ден директорът на училището може със  заповед  да определи 
различно от утвърденото седмично разписание на часовете при: 

- Разместване на часовете във връзка с провеждане на регионални и национални 
външни оценявания; 

- Разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители; 

- Необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същи 
учебен предмет, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни 
работи, както и за организирано посещение на културни и научни институции и прояви. 

  8. При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен 
час може да бъде намалена до 20 минути със заповед на директора на училището. 

 

 

 

Настоящият дневен режим е приет на заседание на Педагогическия съвет, протокол № 
16/14.09.2021 г.  и е утвърден със заповед № РД 07-993/14.09.2021 г.на директора на ПГТМД – 
Варна. 

      
 

 


