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ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН 

за учебната 2022/2023 година 
 I. Организация на учебния ден: 
      Обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, с едносменен 

режим. Организацията на учебния ден в І –VІ клас е целодневна – вариант 1. 

Целодневната организация се осъществява в три групи ЦДО  - 1-2 клас,  3-4 клас и 5-6 

клас. 

      Часът на класа и спортните дейности се провеждат извън  седмично разписание по 

утвърден от директора график. 

 II. График на учебните занятия за учениците от 1-7 клас.  

             І и ІІ клас                                              ІІІ и ІV клас 

1. 8.00   –  8.35 ч.   –  25 мин.              1. 8.00   –  8.40 ч.   –  20 мин. 

2. 9.00   –  9.35 ч.   –  15 мин.              2. 9.00   –  9.40 ч.   –  10 мин. 

3. 9.50   –  10.25 ч. –  15 мин.              3. 9.50   –  10.30 ч. –  10 мин. 

4. 10.40 –  11.15 ч. –  10 мин.              4. 10.40 –  11.20 ч. –  10 мин. 

5. 11.25 –  12.00 ч.                                5. 11.30 –  12.10 ч. –  10 мин. 

                                                               6. 12.20 –  13.00 ч 

                                    V – VІІ клас 

                    1. 8.00   –  8.40 ч.   –  20мин. 

                    2. 9.00   –  9.40 ч.   –  10 мин. 

                    3. 9.50 –  10.30 ч.  – 10 мин. 

                    4. 10.40  – 11.20 ч. –  10 мин. 

                    5. 11.30  – 12.10 ч. –  10 мин. 

                    6. 12.20  – 13.00 ч. –  10 мин. 

                    7. 13.10 – 13.50 ч. 

ІІI.График на часовете в  групи ЦДО: 

1-2 клас: 
1. Обяд. Организиран отдих и физическа активност – 11.15 ч. – 13.00 ч. 

2. Самоподготовка – 13.00ч. – 15.05 ч. 

3. Занимания по интереси – 15.10ч. – 15.45 ч 

4. Организиран отдих и физическа активност – 15.50 ч. – 16.25 ч. 

3-4 клас: 
1. Обяд. Организиран отдих и физическа активност  – 12.10 ч. – 14.00 ч. 

2. Самоподготовка – 14.00 ч. – 16.10 ч. 

3. Занимания по интереси – 16.10 ч. – 16.50 ч. 

4. Организиран отдих и физическа активност – 16.50 ч. – 17.30 ч. 

 5-6 клас: 
 Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък: 

1. Обяд. Организиран отдих и физическа активност -13.50 ч.-15.10 ч. 

2. Самоподготовка – 15.10 ч. – 17.20 ч. 

3. Занимания по интереси - 17.20 ч.-18.00 ч.  
Петък. 

1. Организиран отдих и физическа активност -13.00 ч.-14.20 ч. 

2. Самоподготовка – 14.20 ч. – 16.30 ч. 

3. Занимания по интереси - 16.30 ч.-17.10 ч.  

  

Дейностите са с продължителност на учебен час в съответния клас. НЗПР на учителите 

в ЦДО. Включва диагностика и насърчаване постиженията на учениците, опазване 

живота и здравето на децата. 

                                                                        Директор:……………… 

                                                                               /Даниела Кътовска/ 
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