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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

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

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД – 03 – 716 от 14.09.2022 г. 

 

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

и чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Начало и край на учебния ден в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“- град 

Ветрен през учебната 2022 / 2023 година, както следва:  

● Начало на учебният ден за всички деца и ученици – 8.00 часа.  

● Край на учебният ден – не по-късно от 18.30 ч.  

● Обучението се осъществява на една смяна.  

2. Предучилищно образование 

● Полудневна и възможност за почасова организация  

● Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни 

● Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на 

детето 

● Началният прием на децата е 7.30 часа, а изпращането от 13.00 часа до 13.30 часа 

(за полудневна организация ) и от 9.00 часа до 12.00 часа (за почасова 

организация) 

● Дневен режим за сборна - ІІІ и ІV група при полудневна организация 

07:30ч. - 08:00 ч.  Приемане на децата, дейности по избор и игри; 

08:00ч. - 08:15ч.  Утринна гимнастика; 

08:15ч. - 08:50ч. Закуска; отдих 

08:50ч. - 09:20ч.  Педагогическа ситуация  I-ва; 

09:20ч. - 09:40ч. Почивка; игри 

09:40 ч.- 10:10ч. Педагогическа ситуация II-ра; 

10:10 ч.-10:30 ч. Почивка, игри по избор на детето; 
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10:30ч. -11:00 ч. Педагогическа ситуация III-та; 

11:00 ч.-11:30 ч. Закуска; отдих; 

11:30 ч.-12:00ч. Педагогическа ситуация IV- та; 

12:00 ч.-12:40 ч. Игри на открито; 

12:40 ч.-13:30 ч. Дейности по избор на детето, изпращане 

3. Училищно образование 

● Целодневна организация на учебния ден за учениците от І до VII клас. 

● Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни. 

● Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 

o тридесет и пет минути - в I и II клас; 

o четиридесет минути - в ІІI-VІІ клас; 

● След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките между 

учебните часове са с продължителност не по-малко от 5 и не повече от 30 

минути. 

График на часовете и почивките: 

За I и II клас: 

 

ЧАС Сутрин ЦДО при 5 часов ден ЦДО при 4 часов ден 

1 8.00 – 8.35ч. ООФА       12.10 – 12.45ч. ООФА      11.20 – 11.55ч. 

2 8.50 – 9.25ч. ООФА       12.45 – 13.20ч. ООФА      11.55 – 12.30ч. 

3 9.40 – 10.15ч. Самоподг. 13.20 – 13.55ч. Самоподг. 12.30 – 13.05ч. 

4 10.45 – 11.20ч. Самоподг. 14.05 – 14.40ч. Самоподг. 13.20 – 13.55ч. 

5 11.35 – 12.10ч. ЗИ             14.40 – 15.15ч. ЗИ            13.55 – 14.30ч. 

6  ЗИ             15.15– 15.50ч. ЗИ            14.30 – 15.05ч. 

 

За III и IV клас:  

 

ЧАС Сутрин ЦДО при 6 часов ден ЦДО при 5 часов ден 

1 8.00 – 8.40ч. ООФА       13.05– 13.45ч. ООФА      12.10 – 12.50ч. 

2 8.50 – 9.30ч. ООФА       13.45 – 14.25ч. ООФА      12.50 – 13.30ч. 

3 9.40 – 10.20. Самоподг. 14.25 – 15.05. Самоподг. 13.30 – 14.10ч. 

4 10.45 – 11.25ч. Самоподг. 15.15 – 15.55ч. Самоподг. 14.20 – 15.00ч. 

5 11.35 – 12.15ч. ЗИ             15.55 – 16.35ч. ЗИ            15.00 – 15.50ч. 

6 12.25 – 13.05ч. ЗИ             16.35 – 17.15ч. ЗИ            15.50 – 16.30ч. 

 

За V, VI и VII клас: 

 

 

 

 

 

 

ЧАС Сутрин 

1 8.00 – 8.40ч. 

2 8.50 – 9.30ч. 

3 9.40 – 10.20ч. 

4 10.45 – 11.25ч. 

5 11.35 – 12.15ч. 

6 12.25 – 13.05ч. 

7 13.15 – 13.55ч. 
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За Сборна група за целодневна организация V и ⅤⅠ клас- следобедни занимания  

 

Понеделник, 

Сряда, 

Четвъртък, 

Петък 

 

Самоподготовка  14.35 – 15.15 ч.. 

Самоподготовка 15.25– 16.05ч. 

Занимания по интереси 16.05 – 16.45ч. 

Занимания по интереси 16.45 – 17.25ч. 

Вторник Самоподготовка 14.35 – 15.15 ч. 

Самоподготовка 15.25 – 16.05 ч. 

Самоподготовка 16.15 - 16.55 ч. 

Занимания по интереси 16.55– 17.35 ч. 

Занимания по интереси 17.35 – 18.15 ч. 

 

Група за целодневна организация VII клас   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За учениците от І, ІІ, III, ІV, V, VI и VII клас се прилага целодневна организация на 

учебния ден като учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен 

Понеделник ООФА 13.55 часа– 14.35 часа 

ООФА 14.35 часа – 15.15 часа 

Самоподготовка 15.15 часа- 15.55 часа 

Самоподготовка 16.05 часа – 16.45 часа 

Занимания по интереси 16.45 часа – 17.25 часа 

Занимания по интереси 17.25 часа – 18.05 часа 

Вторник ООФА 13.55 часа – 14.35 часа 

Занимания по интереси        14.35 часа – 15.15 часа 

Самоподготовка 15.15 часа - 15.55 часа 

Самоподготовка 16.05 часа – 16.45 часа 

Самоподготовка 16.55 часа – 17.35 часа 

Занимания по интереси 17.35 часа – 18.15 часа 

Сряда ООФА 13.05 часа – 13.45 часа 

Занимания по интереси 13.45 часа – 14.25 часа 

Самоподготовка 14.25 часа - 15.05 часа 

Самоподготовка 15.15 часа – 15.55 часа 

Самоподготовка 16.05 часа – 16.45 часа 

Занимания по интереси 16.45 часа – 17.25 часа 

Четвъртък 

Петък 

ООФА 13.05 часа – 13.45 часа 

Самоподготовка 13.45 часа – 14.25 часа 

Самоподготовка 14.35 часа - 15.15 часа 

Самоподготовка 15.25 часа – 15.05 часа 

Занимания по интереси 16.05 часа – 16.45 часа 

Занимания по интереси 16.45 часа – 17.25 часа 
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блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност 

и заниманията по интереси се провеждат след обяд. 

Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е в 

съответствие с учебните часове за съответния клас. 

          Копие от настоящата заповед да се постави от Любомира Сеферинкина - АТС на 

информационното табло за учениците и в учителската стая. 

          Възлагам на класните ръководители да запознаят всички ученици и техните родители 

с настоящата заповед.  

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

за сведение и изпълнение.  

Информация за началото и края на учебния ден, както и за особеностите в неговата 

организация да бъдат публикувани на интернет страницата на училището в срок до 

16.09.2021 г. от Васил Атанасов, на длъжност учител на ГЦОУД. 

        Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

Подписът на директора е заличен 

     На основание чл.4,т.1 във връзка  

    с чл 5, т. 1в от Регламент (ЕС) 2016/679 

       

ЛЕНА ПАРОВА 

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

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


