Глава 2. Режим на училището
Чл.10 Учебната година започва на 15.09.година и е разпределена на два срока
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
Неучебни дни:
21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост
Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:
07.02.2018 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

НЕУЧЕБНИ ДНИ: Спортен и патронен празник и концерт и изпращане на абитуренти .
Учениците не посещават учебни занятия в неприсъствени дни за страната , в деня на
патронния и спортния празник на гимназията.
Чл.11. Учебните занятия се провеждат по разписание, утвърдено от директора. Без
негово разрешение не се нанасят изменения в разписанието.
Чл.12. Учебният час започва и завършва с биене на звънец - първият за влизане на
учениците и втория за учителите.
Чл.13. Учебните занятия започват както следва:
първа смяна - от 8 ч 00 мин до 13 ч 00 мин;
втора смяна - от 13 ч 10 мин до 19 ч 00 мин.
Смените се променят на срок.
В началото на учебната година първа смяна са учениците от 5 - 9 клас.
Чл.14. Учениците и учителите са длъжни да бъдат в училище не по - късно от 10
минути преди първия си учебен час.
Чл.15. Учебните часове са по 45 мин, междучасията по 10 мин , а голямото междучасие
- между трети и четвърти час - 20 мин за всяка смяна.
При разрешение от Н-к на РИО на МОН, поради двусменния режим на
обучение, часовете са по 40 минути.
Чл.16. Извънкласната работа се провежда по разписание, изработено от пом. директора
по учебната част и одобрено от директора.
Чл.17. В гимназията не могат да се провеждат курсове без разрешението на директора.
Същото важи и за актовата зала.
Чл. 18. Училищната сграда се освобождава от учениците най - късно до 20 ч.

