
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ     “АТАНАС РАДЕВ”     - ЯМБОЛ  

ИНФОРМАЦИЯ

за организацията на учебния ден  в ПМГ „Атанас Радев”

Организацията на учебния ден е в съответствие с  глава втора „Организация на
учебното  и  неучебното  време”  от  Наредбата  за  организация  на  дейностите  в
училищното образование и Правилника за дейността на Гимназията.

І. Началото и краят на учебните занятия са както следва:
1.  При   провеждане  на  учебни  занятия  І   СМЯНА  –  понеделник,  вторник,  сряда,
четвъртък, петък: Начало на учебния ден – 07,30 часа.

Край на учебния ден  –    13,10 часа.

2. При  провеждане на учебни занятия ІІ СМЯНА –  понеделник, вторник, сряда, 
четвъртък, петък: Начало на учебния ден – 13,30 часа.

Край на учебния ден  –    19,10 часа.

ІІ. В Правилника за дейността на ПМГ „Атанас Радев” са определени организацията на 
учебния ден и дневното разписание на училището:
…………….

Чл. 6. Организацията на учебния ден е полудневна. 
Чл. 7.Дневно разписание на училището.

Продължителността на учебния час е 40 минути за учениците от V до ХІІ клас.
Учебните занятия се повеждат по  график, както следва:

І  СМЯНА ІІ  СМЯНА
1. час    07,30 ч. – 08,10 ч. 1. час    13,30 ч. – 14,10 ч.
2. час    08,20 ч. – 09,00 ч. 2. час    14,20 ч. – 15,00 ч.
3. час    09,10 ч. -  09,50 ч. 3. час    15,10 ч. -  15,50 ч.
4. час    10,10 ч. – 10,50 ч. 4. час    16,10 ч. – 16,50 ч.
5. час    11,00 ч. – 11,40 ч. 5. час    17,00 ч. – 17,40 ч.
6. час    11,45 ч. – 12,25 ч. 6. час    17,45 ч. – 18,25 ч.
7. час    12,30 ч. – 13,10 ч. 7. час    13,30 ч. – 19,10 ч.

Със  съдържанието  на  настоящата  организация  са  запознати  всички  ученици,
учители и служители в ПМГ „Атанас Радев” за сведение и изпълнение.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
Директор на ПМГ „Атанас Радев”
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