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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ -  ГР. КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 
 

        6900 гр. Крумовград, ул. „Опълченска” № 1, тел / факс  03641/7455, e-mail: sou_vasillevski_kg@abv.bg, http://su-kg.net 

 
                                                          

 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                  към Заповед № 2302 

                         от 10.09.2020 г. 

 

  ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ 

 

 на СУ „Васил Левски“- гр. Крумовград за учебната 

2020/2021 година 

 I. НАЧАЛЕН ЕТАП  

Пореден 

учебен 

час 

I и II клас  III и IV клас 

1.   08:15  -   08:50 1.                 08:00  - 08:40  

2.   09:05  -   09:40 2.                 08:50  - 09:30 

 голямо  междучасие 3.                 09:40   - 10:20 

3.               10:05  -  10:40  голямо  междучасие 

4.  10:55  -  11:30 4.                10:40  -  11:20 

5.               11:40  -  12:15 
Орг. отдих и спорт/обяд 

5.                11:30  -  12:10 

6.               12:15  -  12:50 
Обяд/орг. отдих и спорт 

6.                 12:20 -  13:00 
Орг. отдих и спорт/обяд 

7. 12:50  -   13:30 7. 13:00 - 13:40 
Орг. отдих и спорт/обяд 

8. 13:30  -   14:05 8.                 13:40 -  14:20 

9. 14:20  -   14:55 9. 14:30 - 15:10 

10. 15:05  -   15:40 10. 15:20 - 16:00 

11. 15:50  -   16:25 11. 16:10 - 16:50 

12.  12. 16:50 - 17:30 

 Използват се само двата задни входа на сградата /без главния вход/ 

поради извършвания ремонт на прилежащите дворни пространства. 

 Влизането на всички учениците  се извършва през входа откъм 

парното отделение, а излизането – през другия вход. 
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 За осигуряване на еднопосочност на потока на движение на учениците 

качването се извършва по централното стълбище, а слизането – по 

второстепенното, водещо към определената за изход врата на първи  

етаж. 

 Тоалетните на етажите се ползват само от учениците на етажа, като ще 

бъдат определени клетки за момичета и клетки за момчета. 

 Учениците от IIIб и IIIв клас ползват тоалетните в съответния коридор 

също с разпределяне на клетките – за момичета и за момчета. 

 

II. ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП И ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН 

 

Пореден 

учебен 

час 

V - XII клас 

1.   08:00  -  08:40 

2.                                              08:50  -  09:30 

          3.                                              09:40  -  10:20 

                                        голямо  междучасие 

4. 10:40 - 11:20 

5. 11:30 - 12:10 

6. 12:20 - 13:00 

7. 13:10 - 13:50 

 Главният вход се използва за влизане на учениците, чийто класни стаи 

са на първи и втори етаж и от работещите в училището. 

 Входът към физкултурния салон се използва за излизане на учениците, 

чийто класни стаи са на първи и втори етаж, за осигуряване на 

еднопосочност на потока на движение на учениците. 

 Входът към физкултурния салон се използва за влизане на учениците, 

чийто класни стаи са на трети и четвърти етаж, за осигуряване на по-

малка вероятност от струпване. 

 Главният вход се използва за излизане на учениците, чийто класни 

стаи са на трети и четвърти етаж и от работещите в училището, за 

осигуряване на еднопосочност на потока на движение на учениците. 

 Тоалетните на етажите се ползват само от учениците на етажа, като се 

използва правилото за движение вдясно. 

 
 
                                                           ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ 
                                                 Директор на СУ „Васил Левски“ 

                                                               гр. Крумовград 


