
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

 

       гр.Ветрен- 4480, ул.52-ра №2, тел. 0899956858, ouvetren@ouvetren.eu, https://ouvetren.eu 

 

ЗАПОВЕД 

 

№…………………………… 

 

          На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и във връзка с организиране и провеждане на Общоградско тържество по повод 

„Трифон Зарезан“ с учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ветрен 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Продължителност на учебния час за всички класове и паралелки на 14.02.2022г. 

(понеделник) - 30 минути, както следва: 

І – VІІ клас 

ЧАС ВЛИЗАНЕ ИЗЛИЗАНЕ ПОЧИВКА 

1. 8.00 часа 8.30 часа 10 минути 

2. 8.40 часа 9.10 часа 10 минути 

3. 9.20 часа 09.50 часа 10 минути 

4. 10.00 часа 10.30 часа 60 минути 

5. 11.30 часа 12.00 часа 10 минути 

6. 12.10 часа 12.40 часа  

 

2. Продължителност на дейности при целодневна организация на учебния ден, както 

следва: 

✓ Ⅰ и ⅠⅠ клас – 35 минути; 

✓ от ⅠⅠⅠ до ⅤⅠⅠ клас – 40 минути; 

 

 

 

 



І и ⅠⅠ 

клас 

 

 

 

 

 

 

Организиран отдих и физическа активност 12.00 часа– 12.35 часа 

Организиран отдих и физическа активност 12.35 часа – 13.10 часа 

Самоподготовка 13.10 часа– 13.45 часа 

Почивка 13.45 часа– 13.55часа 

Самоподготовка 13.55 часа– 14.30 часа 

Почивка 14.30 часа – 14.40 часа 

Занимания по интереси 14.40 часа– 15.15 часа 

Занимания по интереси 15.15 часа– 15.50 часа 

ⅠⅠⅠ и ⅠⅤ 

клас 

 

 

 

 

 

 

Организиран отдих и физическа активност 12.40 часа– 13.20 часа 

Организиран отдих и физическа активност 13.20 часа – 14.00 часа 

Самоподготовка 14.00 часа– 14.40 часа 

Почивка 14.40 часа– 14.50 часа 

Самоподготовка 14.50 часа– 15.30 часа 

Почивка 15.30 часа – 15.40 часа 

Занимания по интереси 15.40 часа– 16.20 часа 

Занимания по интереси 16.20 часа– 17.00 часа 

Ⅴ клас, 

ⅤⅠ и ⅤⅠⅠ 

клас 

(сборна 

група ) 

 

 

Организиран отдих и физическа активност 12.40 часа– 13.20 часа 

Самоподготовка 13.20 часа – 14.00 часа 

Почивка 14.00 часа– 14.40 часа 

Самоподготовка 14.40 часа– 14.50 часа 

Почивка 14.50 часа– 15.30 часа 

Самоподготовка 15.30 часа – 15.40 часа 

Занимания по интереси 15.40 часа– 16.20 часа 

Занимания по интереси 16.20 часа– 17.00 часа 

 

        Класните ръководители на паралелките да уведомят родителите на учениците за 

променената организация на провеждането на учебните часове и на дейностите при целодневна 

организация на учебния ден.  

        Възлагам на г-н Васил Атанасов – учител в ГЦОУД в начален етап да качи на интернет-

страницата и ФБ-страницата на училището настоящата заповед.  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището за сведение и 

изпълнение.  

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. възлагам лично. 

 

ЛЕНА ПАРОВА 

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Ветрен 


