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                    РАЗПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

                                                 ЗА УЧЕБНАТА 2022 /2023 ГОДИНА 

Определям: 
Начало на учебния ден - 8.00ч;                                       
Край на учебния ден – 18.25ч. 
Обучението се осъществява на една смяна в целодневна организация на учебния ден. 
Учебната седмица е с продължителност 5 дни. 
Учебните часове и заниманията в групите за целодневна организация на учебния ден 
(ГЦОУД) за І и ІІ клас са с продължителност 35 минути. 
Учебните часове и заниманията в групите целодневна организация на учебния ден 
(ГЦОУД) за ІІІ - VІІ клас са с продължителност 40 минути. 
 
І. Задължителни учебни часове (ООП/РП/Час на класа/спортни дейности): 

 
- За учениците от І и ІІ клас 

Час         Начало на часа              Край на часа Почивка 
1. 8:00 часа 8:35 часа 25 минути 
2. 9:00 часа 9:35 часа 15 минути 
3. 9:50 часа 10:25 часа 10 минути 
4. 10:35 часа 11:10 часа 10 минути 
5. 11:20 часа 11:55 часа  

 
- За учениците от ІІІ до VІІ клас 

Час  Начало на часа Край на часа Почивка  
1. 8:00 часа 8:40 часа 20 минути 
2. 9:00 часа 9:40 часа 10 минути 
3. 9:50 часа 10:30 часа 10 минути 
4. 10:40 часа 11:20 часа 10 минути 
5. 11:30 часа 12:10 часа 10 минути 
6. 12:20 часа 13:00 часа 5 минути 
7. 13:05 часа 13:45 часа  

 
 

ІІ. Занимания в групите за целодневна организация на учебния ден: 
 

Ден Начало и край на заниманието и вид дейност 
Група 
ЦОУД 

Понеделник 
Вторник 

Сряда 
Четвъртък 

Петък 

11.55ч-12.35ч –; организиран отдих и физическа активност 
12.35ч - обяд; 
13.00ч -13.35ч – самоподготовка; 
13.35ч -13.45ч – почивка; 
13.45ч -14.20ч – самоподготовка;  
14.20ч-14.55ч – организиран отдих и физическа активност;  
14.55ч-15.30ч  – занимания по интереси;  
15.30ч -15.40ч – почивка; 
15.40ч-16.15ч – занимания по интереси. 

ГЦОУД  
І,ІІ и ІІІ кл  

(сборна) 



Понеделник 
Вторник 

Сряда 
Четвъртък 

Петък 
 
 
 

13.00ч  – обяд;  
13.20ч-14.00ч – организиран отдих и физическа активност; 
14.00ч -14.40ч - самоподготовка; 
14.40ч -14.50ч - почивка; 
14.50ч -15.30ч - самоподготовка;  
15.30ч -15.40ч - почивка; 
15.40ч-16.20ч – занимания по интереси; 
16.20ч -16.30ч - почивка; 
16.30ч-17.10ч – занимания по интереси;  
17.10ч-17.50ч– организиран отдих и физическа активност. 

 
 

ГЦОУД  
ІV-VІІ кл 
(сборна) 

 

 
*Забележка: Настоящото разписание е разработено съгласно изискванията на  Наредба 
№10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 6, ал. 
3 от Наредба № 10 /19.06.2014г за здравните изисквания при изготвяне и спазване на 
седмичните разписания. 
 

ІІІ. Провеждане на учебните часовете по спортни дейности  
 

             Учебните занятия в часовете за спортни дейности се провеждат по утвърден 
график включен в седмичното разписание на учебните часове. 
 
 
 
   IV. Всички извънкласни дейности, като групи за занимания по интереси, кръжоци и 
работа по проекти с учениците се провеждат следобяд по допълнителни графици и при 
спазване на здравните протоколи и организационни правила за намаляване на риска от 
заразяване с COVID-19.  
    
 
 
 
 

ДИРЕКТОР:………………… 
 /Мария Манева/ 

 
 
 

 
 

 


