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1. Форми на обучение 

На заседание на Педагогическия съвет с  Протокол № 12/01.09.2022 г. са приети формите на обучение 

за учебната 2022/2023 г. — дневна, дуална и самостоятелна форма на обучение. 
 

2. Организационни форми 

През учебната 2022/2023 г. в ПГХВХТ гр. Дупница се обучават ученици в 10 паралелки. 

Обучението в ПГХВХТ гр. Дупница се осъществява на една смяна и система на класни стаи и 

кабинети. Дневният и седмичният режим се приема всяка година с решение на ПС. Началото на 

учебните занятия започва от 8:00 ч. и завършва в 14:25 ч. 
 

3.  Учебно време 

Учебната година е с продължителност 12 месеца. Учебната година започва на 15 септември. В  случай 

че 15 септември е почивен ден, учебната година започва на първия следващ работен ден. За всяка 

учебна година министърът на образованието и науката определя със заповед началото и края на 

ваканциите с изключение на лятната ваканция;  неучебни дни ; начало на втори учебен срок; край на 

втори учебен срок. 
 

4. График на учебната година - заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г. на министъра на образованието 

и науката и решение на редовно заседание на ПС, проведено на 01.09.2022 г. (Протокол № 12) 

4.1. Начало на учебната година — 15.09.2022 г. 

4.2. Ваканции: 

 29.10.2022 г.  –  01.11.2022 г. вкл.— есенна ваканция 

 24.12.2022 г. –  02.01.2023 г. вкл. — коледна ваканция 

 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна ваканция 

 08.04.2023г. –  17.04.2023 г. вкл. –  пролетна за I - XI клас 

 12.04.2023 г. –  17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

 4.3. Неучебни дни: 

 19.05.2023 г. -ДЗИ по БЕЛ 

 23.05.2023 г. - втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на         професионална  квалификация 

 25.05.2023 г.-неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 13.06.2023 г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 

 16.06.2023 г. - НВО по математика в края на VII и на Х клас 

 4.4. Начало на втори учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

 06.02.2023 г. - за I -ХII клас 

4.5. Край на втория учебен срок: 

 16.05.2023 г. за XII клас (13 учебни седмици) 

 30.06.2023 г. —VIII - XI клас (18 учебни седмици) 

4.6. Училищни празници и спортни мероприятия: 

 23.12.2022 г.— Коледно тържество-присъствен, но неучебен ден 

24.03.2023 г.— Спортен празник -присъствен, но неучебен ден 

22.05.2023 г. -Спортен празник -присъствен, но неучебен ден 

 

5. Екскурзии с учебна цел 

VIII — XII клас — Провеждането на екскурзиите се осъществява след учебните занятия или в 

почивни дни в светлата част на деня. 

6. Летен отдих 

Лятната ваканция — при проявен интерес от учениците 

Организацията на учебния ден 
 



       ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ В ПГХВХТ, ГР. ДУПНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 
 

                                                     А. Дневен режим: 
 

1. Учебните занятия в училището започват в 8:00 часа. 
 

                        Графикът на часовете за VIII - XII клас от гимназиален етап е следният 

                                      и е утвърден със Заповед № 970 /14.09.2022 г.:  
 

Час Начало край Междучасия 

1 час 8:00 часа 8:45 часа 8:45 – 8:55 часа 

2 час 8:55 часа 9:40 часа 9:40 – 9:50 часа 

3 час 9:50 часа 10:35 часа 10:35 – 10:55 часа 

4 час 10:55 часа 11:40 часа 11:40 – 11:50 часа 

5 час 11:50 часа 12:35 часа 12:35 – 12:45 часа 

б час 12:45 часа 13:30 часа 13:30 –13:40 часа 

7 час 13:40 часа 14:25 часа 14:25 – 14:35 часа 

8 час 14:35 часа 15:20 часа 15:20 – 15:30 часа 

9 час 15:30 часа 16:15 часа  

 

2. Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по 

утвърден от директора график съгласно Заповед № 970/14.09.2022 г. 
 

3. Часовете за организиране и провеждане на спортни дейности се включват в седмичното разписание 

на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. Видовете спорт за часа за 

организиране и провеждане на спортни дейности са приети на заседание на ПС на 01.09.2022 г. и са 

утвърдени заедно с графика за провеждането им със заповед на директора №970/14.09.2022 г. 
 



                                                      Б. Седмичен режим: 

 

 
1. Учебните занятия в училище се провеждат от понеделник до петък включително. 

      2.  След приключване на редовните учебни занятия се провеждат организационни, методически 

и извънкласни дейности. 

      3.  Родителски срещи и часовете за консултиране на родители и ученици /втори час на класа/ се 

осъществяват по предварително утвърден от директора график съгласно Заповед №895/07.09.2021г. 

за първи учебен срок на учебната 2022/2023 година. 
 

      4. Учителите се явяват на работа най-малко 10 минути преди започване на учебния час.  

      5. Учителите дежурят по утвърден от директора график съгласно Заповед. 

      6. Работното време на: 

– ръководното звено – от 7:30 ч. до 16:00 ч. 

– психолог – от 8:00 ч. до 16:30 ч. 

– административен персонал - от 8:00 ч. до 16:30 ч. 

– Помощен персонал – 7:00 до 16:30 /работят на две смени/ 

– медицинско лице – 8:00 – 16:30 ч  

– огняр - в зависимост от сезона /отоплителен или не/  

– охрана и поддръжка – 7:30 –16:00 ч. 
 

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики и 

Правилника за вътрешния трудов ред на ПГХВХТ гр. Дупница. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


