А/ Продължителност на учебните часове и междучасия:
№

VIII– XII клас

Учебна практика
X-XII клас

1 час

8.00 - 8.45

8.00 - 8.45

междучасие

8.45 - 8.55

8.45 - 8.55

2 час

8.55 - 9.40

8.55 - 9.40

междучасие

9.40 - 9.50

9.40 - 9.50

3 час

9.50 - 10.35

9.50 - 10.35

голямо междучасие

10.35 - 10.55

10.35 - 10.55

4 час

10.55 - 11.40

10.55 - 11.40

междучасие

11.40 - 11.50

11.40 - 11.50

5 час

11.50 - 12.35

11.50 - 12.35

междучасие

12.35 - 12.45

12.35 - 12.45

6 час

12.45 - 13.30

12.45 - 13.30

междучасие

13.30 - 13.40

13.30 - 13.40

7 час

13.40 – 14.25

13.40 – 14.25

Б/ Организация на учебния ден:
 Обучението в училището се осъществява в дневна форма с едносменен
режим на работа.
 Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 17.00 ч.
 Училището е отворено и през почивните дни по време на присъствените
занятия и изпитните сесии на учениците в XIб клас – задочна форма на
обучение, режима на работа е регламентиран със заповед на директора на
СПГТС „Никола Й. Вапцаров“- Смолян.
 Учебните часове в VIII, IX, X, XI и XII клас са с продължителност 45
минути.
 Часовете по учебна практика са с продължителност 45 минути, а по
производствена практика – 60 минути.
 Междучасията са с продължителност 10 мин. и се обявяват с електронен
звънец.
 Голямо междучасие е с продължителност 20 мин. от 10.35ч. – 10.55ч. и се
обявява с електронен звънец.

 Седмичното разписание на учебните занятия се разработва се в съответствие
с изискванията на Наредба № 10/ 19.06.2014 г. за здравните изисквания при
изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия.
 Седмичното разписание на учебните занятия се изготвя от комисия,
назначена със заповед на директора при спазване на училищните учебни
планове, седмичното и годишното разпределение на учебните часове по
учебни предмети, същото се съгласува с РЗИ-Смолян.
 Часовете по практическо обучение се провеждат в специализирани кабинети
по сервиране, барманство и сомелиерство и добре оборудвани кухни за
ефективно провеждане на учебния процес;
 Часовете по учебна практика сервиране, сервиране и барманство,
сомелиерство и технология на кулинарната продукция, организация на
обслужването в заведенията за хранене и развлечения се провеждат при
реални условия в учебни кухни и специализирани кабинети, съобразно
графика на учебното време;
 В местата за провеждане на практическо обучение се осигуряват условия
съгласно държавното образователни стандарти за безопасни условия на
възпитание, обучение и труд;
 Производствената практика на учениците се провежда в специализирани
кабинети, учебни кухни и базови заведения, както и при производство и
реализация на кетърингово обслужване, като за учениците е осигурено
достатъчно време за отдих, придвижване и подкрепително хранене;

