
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА  НА ПРОЦЕСА НА 

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
- СИЛИСТРА – 

- ул.”Христо Смирненски”№5, тел.086/82 36 12 e-mail r_centerss@abv.bg;  

- www.rcsilistra.com 

 

 

Г Р А Ф И К 

на учебната 2016 / 2017 година 

 

 Ресурсното подпомагане  се осъществява в дневна форма, с двусменен режим на 

работа в 16 ДГ, 16 ОУ, 5 СУ и 7 ПГ , 1 НУ на територията на областта. 

 Регионалният  център е отворен в работните дни от 8.00 ч. до 16.30 ч. 

 Ресурсното подпомагане се извършва по предварително изготвени графици, 

съобразени със заетостта на децата и учениците със СОП и съгласувани със 

съответното ръководство на училищата и ДГ. 

 Занятията включени в графиците на ресурсните учители и специалистите – 

логопеди и психолози започват  в 7.30/8.00 часа(в зависимост от заетостта на 

родителите) и завършват съгласно седмично разписание на съответното учебно 

заведение, в което специалистите подпомагат децата и учениците със СОП: 

Индивидуални занятия се провеждат и в помещенията на Регионален център в сградата 

на ГПУ ”Софроний Врачански” – гр. Силистра по представен график на специалистите; 

1. Консултации с класни ръководители и преподаватели – всеки учебен ден в който 

се провежда ресурсно подпомагане в съответното учебно заведение 

2. Консултации с родители – по график представен от ресурсните учители и 

специалисти 

 

Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 

часа. 

Ресурсните учители и специалистите се явяват на работа най-малко 10 минути преди 

започване на учебния час.  
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Работното време на: 

 ръководното звено е от 8:30 ч. до 17:00ч. 

 административен персонал - 8:00 ч. до 17:00ч. 

 обслужващ персонал - от 7:00 ч. до 11:00ч. 

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни 

характеристики. 

 

Настоящият дневен режим е неразделна част от Правилника за дейността на Ресурсния 

център за учебната 2016/2017 година. 

 Ваканции.   

 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна 

 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна 

 04.02.2017 г.  – 08.02.2017 г. вкл. - зимна за І – ХІ клас 

 04.02.2017 г.  – 06.02.2017 г. вкл. - зимна за ХІІ клас 

 08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за І – ХІ клас 

 13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас  

 

Неучебни дни: 

07.11.2016 г.  неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент 

19.05.2017 г.  ДЗИ по БЕЛ  и НВО в VІІ клас по БЕЛ 

22.05.2017 г.  втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика 

25.05.2017 г.  неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и 

култура и славянската писменост  

 

 

 

 



 

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година: 

09.02.2017 г.  за І – ХІ клас  

07.02.2017 г. за ХII клас. 

 

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година: 

15.05.2017 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2017 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици) 

15.06.2017 г.  V – VІІІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2017 г. V – VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2017 г. VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми 

клас с интензивно изучаване на чужд език) 

30.06.2017 г.  ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици) 

14.07.2017 г. XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на 

професионална квалификация) 

 


