
 

   УТВЪРДИЛ: 

 ОГНЯН ДЕЧЕВ 

         Директор на ЧПГИКН „Акад. Бл. Сендов“ 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

през учебната 2021/2022 година 

 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ за учебната 2021/2022 година в Частна 

професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест 

Сендов” – гр. Пловдив 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция: 

 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна 

 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас 

 01.02.2022 г. – междусрочна за I - XII клас 

 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

 07.04.2021 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас 
 

2. Неучебни дни 

 25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни 

дейности 

 18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ  

 20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация  

 14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от националното външно 

оценяване в края на VII и на Х клас 

 16.06.2022 г. - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и 

на Х клас. 
 

3. Начало на втория учебен срок 

 02.02.2022 г. – за I - XII клас 
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4. Край на втория учебен срок 

 12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици) 

 30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена 

практика в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка 

или с дуална система на обучение в Х и XI клас). 
 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

1. Учебните часове в гимназията се водят на една смяна. 
2. Учебните часове започват в 8:00 часа и завършват съгласно утвърденото седмично 

разписание. 

3. Продължителността на учебните часове е 45 минути. 

4. Междучасията между учебните часове са с продължителност 10 минути, а голямото 

междучасие е след 3 учебен час и е с продължителност 20 минути. Междучасието 

между 7 и 8 час е с продължителност  5 минути по решение на Педагогическия съвет 

от 13.09.2021 г. 

5. Начало на образователния процес в учебните дни за ученици присъствено 

обучение в дневна форма на обучение е 08:00 часа, при спазване на следната 

продължителност:  

1-ви учебен час: 08:00-08:45;  
10 минути 

2-ри учебен час: 08:55-09:40; 
10 минути   

3-ти учебен час: 09:50-10:35; 
20 минути   

4-ти учебен час: 10:55-11:40; 
10 минути 

5-ти учебен час: 11:50-12:35; 
10 минути   

6-ти учебен час: 12:45-13:30;  
10 минути 

7-ми учебен час: 13:40-14:25; 
5 минути 

8-ми учебен час: 14:30-15:15 

 

 

 

График на учебното време и организация на учебния ден са приети с Протокол 

№11/13.09.2021 г. на Педагогическия съвет и са утвърдени със Заповед на 

Директора №РД-06-11/15.09.2021 г. 


