
 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”  

гр.Червен бряг, ул. „Паисий” № 37-39; тел.: 06 59 / 9 20-29 

 е-mail: ou_smirnenski2@abv.bg    

 

 

 

                                                                                                   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

През учебната 2020/2021 година обучението в Основно училище „Христо Смирненски“ – 

гр. Червен бряг се осъществява в дневна форма на обучение, целодневна организация. 

I. Учебните часове за всички видове подготовка са с продължителност, както следва: 

 1. тридесет и пет минути - в I и II клас;  

 2. четиридесет минути - в III– VII клас;  

Учебните занятия за учениците в начален етап започват   08:00 часа и завършват съгласно 

седмичното разписание, както следва: 

 

I – II клас 

Пореден учебен час от .. до  Междучасие 

I учебен час     08:10 часа – 08:45 часа 20 минути 08:45 часа – 09:05 часа 

II учебен час 09:05 часа – 09:40 часа 10 минути 09:40 часа – 09:50 часа 

III учебен час 09:50 часа – 10:25 часа 10 минути 10:25 часа – 10:35 часа 

IV учебен час 10:35 часа – 11:10 часа 10 минути 11:10 часа – 11:20 часа 

V учебен час 11:20 часа – 11:55 часа 10 минути 11:55 часа – 12:05 часа 

VI учебен час 12:05 часа – 12:40 часа   

III - IV клас 

Пореден учебен час от .. до  Междучасие 

I учебен час     08:10 часа – 08:50 часа 10 минути 08:50 часа – 09:00 часа 

II учебен час 09:00 часа – 09:40 часа 20 минути 09:40 часа – 10:00 часа 

III учебен час 10:00 часа – 10:40 часа 10 минути 10:40 часа – 10:50 часа 

IV учебен час 10:50 часа – 11:30 часа 10 минути 11:30 часа – 11:40 часа 

V учебен час 11:40 часа – 12:20 часа 10 минути 12:20 часа – 12:30 часа 

VI учебен час 12:30 часа – 13:10 часа   
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Учебните занятия за учениците в прогимназиален етап започват   07:30 часа и завършват 

съгласно седмичното разписание, както следва: 

 Пореден учебен час от .. до Междучасие 

I учебен час     07:30 часа – 08:10 часа 10 минути 08:10 часа – 08:20 часа 

II учебен час 08:20 часа – 09:00 часа 20 минути 09:00 часа – 09:20 часа 

III учебен час 09:20 часа – 10:00 часа 10 минути 10:00 часа – 10:10 часа 

IV учебен час 10:10 часа – 10:50 часа 10 минути 10:50 часа – 11:00 часа 

V учебен час 11:00 часа – 11:40 часа 10 минути 11:40 часа – 11:50 часа 

VI учебен час 11:50 часа – 12:30 часа 5 минути 12:30 часа – 12:35 часа 

VII учебен час 12:35 часа – 13:15 часа   

 

II. Седмичен и дневен брой часове за групите за всяка от дейностите от целодневната 

организация на учебния ден и съчетаването им в седмичното разписание с учебните часове 

от училищния учебен план. 

 При разпределянето и съчетаването в седмичното разписание на учебните часове от 

училищния учебен план с дейностите по чл. 17, ал. 1 от Наредба № 10 за организацията на 

дейностите в училищното образование се прилага следния вариант: 

провеждане в самостоятелен блок преди обяд на учебните часове от училищния учебен план и 

съответно след обяд на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и занимания по интереси. 

 Продължителността на учебния час при целодневната организация на учебния ден е 

тридесет и пет минути - в I и II клас и четиридесет минути - в III– V  клас. 

 Седмичният и дневният брой часове за групите за всяка от дейностите от целодневната 

организация на учебния ден е както следва: 

I - ви „а“„б“„в“  клас 

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 

II – ри „а“ клас и II - ри „б“ клас 

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 

1. 11.55 – 

12.30 

Отдих и физическа 

активност 

11.55 – 

12.30 

Отдих и физическа 

активност 

2. 12.30 –  

13.05 

Отдих и физическа 

активност  

12.30 –  

13.05 

Отдих и физическа 

активност  

3. 13.05 –  

13.40 

Самоподготовка 13.05 –  

13.40 

Самоподготовка 

4. 13.50 –  

14.25 

Самоподготовка 13.50 –  

14.25 

Самоподготовка 

5. 14.25 – 

15.00 

Занимания по 

интереси 

14.25 – 

15.00 

Занимания по интереси 

6. 15.00 – 

15.35 

Занимания по 

интереси 

15.00 – 

15.35 

Занимания по интереси 

III – ти клас и IV – ти клас  

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК  

1. 13.10 – 

13.50 

Отдих и физическа 

активност 

13.10 – 

13.50 

Отдих и физическа 

активност 

 

2. 13.50 –  

14.30 

Отдих и физическа 

активност  

13.50 –  

14.30 

Отдих и физическа 

активност  



3. 14.30 –  

15.10 

Самоподготовка 14.30 –  

15.10 

Самоподготовка 

4. 15.20 –  

16.00 

Самоподготовка 15.20 –  

16.00 

Самоподготовка 

5. 16.00 – 

16.40 

Занимания по 

интереси 

16.00 – 

16.40 

Занимания по интереси 

6. 16.40 – 

17.20 

Занимания по 

интереси 

16.40 – 

17.20 

Занимания по интереси 

 

V – ти „а“„б“ и „в“ клас  

/сборна група/ 

V – ти „а“„б“ и „в“ клас  

 /сборна група/ 

ПОНЕДЕЛНИК при 7 часа ВТОРНИК – ПЕТЪК при 6 часа 

1. 13.15 – 

13.55 

Отдих – Физическа 

активност 

12.30 – 

13.10 

Отдих – Физическа 

активност 

2. 13.55 – 

14.35 

Самоподготовка 13.10 –  

13.50 

Самоподготовка 

3. 14.45 – 

15.25 

Самоподготовка 14.00 –  

14.40 

Самоподготовка 

4. 15.35 – 

16.15 

Самоподготовка 14.50 –  

15.30 

Самоподготовка 

5. 16.15 – 

16.55 

Занимания по 

интереси 

15.30 – 

16.10 

Занимания по интереси 

6. 16.55 – 

17.35 

Занимания по 

интереси 

16.10 – 

16.50 

Занимания по интереси 

 

На учениците от ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Червен бряг е осигурено обедно хранене, 

което се осъществява  в училищния стол за времето от 11:55 часа до 13:55 часа в присъствието на 

учителите на групите ЦДО.  

 Продължителността на работното време на педагогическите специалисти, служители и 

помощен персонал е 8 часа. 

 Учителите се явяват на работа най-малко 10 минути преди започване на учебния час. Те 

дежурят по утвърден от директора график. 

 

Работно време на:  

Директор – 08:00 часа до 17:00 часа, обедна почивка от 12:00 часа до 13:00 часа 

Заместник - директор – 08:00 часа до 17:00 часа, обедна почивка от 13:00 часа до 14:00 часа. 

Педагогически съветник – 08:00 часа до 14:00 часа. 

Училищен психолог – 08:00 часа до 14:00 часа. 

Канцелария – 07:30 часа до 16:00 часа, обедна почивка от 12:00 часа до 12:30 часа. 

 

 


