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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

за учебната 2022/2023 година 
      

І. Организация на учебния ден за учениците от I до IV клас  - ЦЕЛОДНЕВНА          
    

Целодневната организацията на учебния ден в училището се провежда съгласно 
чл.20,ал. 1 от   Наредба № 10/ 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 
образование - учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен 
блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 
активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. 

 
1.Дневно разписание на часовете от раздел А и Б от училищния учебен план       
    1.1.Продължителност на учебните часове  -  за 1-3 клас – 40 минути , за 2-4  клас - 40 
минути 
    1.2.Продължителност на почивките между часовете 
Четири почивки по 10 минути – след 1,3, 4 и 5  час 
Една почивка от 20 минути – след 2 час 
 
I- IV клас 
 
1час - 800 - 840ч. 
2час – 850 - 930ч. 
3час – 950 – 1030ч. 
4час – 1040 - 1120ч. 
5час – 1130 - 1210ч. 
6 час -  1220 – 1300ч. 
                                    
2. Дневно разписание на групата за целодневна организация на учебния ден–I-IV клас    
    
№ Дейности График 
1 Организиран отдих и спорт След последния час до 

13.20ч  
2 Занимания по интереси 13.20ч.-14.00ч. 
3 Самоподготовка 14.00ч.- 14.40ч. 
4 Самоподготовка 14.50ч.- 15.30ч. 
5 Занимания по интереси 15.40ч.- 16.20ч. 



6 Организиран отдих и спорт 16.20ч.- 17.00ч. 
 
 
 
 
 
 
ІІ. Организация на учебния ден за учениците от V до VII клас  - ПОЛУДНЕВНА НА 
ЕДНА СМЯНА          
Полудневната организация на учебния ден включва от 5 до 7 учебни часа, провеждани по 
седмичното разписание и почивките между тях. Полудневната организация на учебния ден 
се осъществява преди обяд. 
    1.Продължителност на учебните часове  - 40 минути 
    2.Продължителност на почивките между часовете 
Четири почивки по 10 минути – след 1,2,4, 5 и 6 час 
Една почивка от 20 минути – след 3 час 
 
V- VІІ клас 
 
1час  - 800 – 840 ч. 
2час – 850 – 930 ч. 
3час – 940 – 1020 ч. 
4час – 1040 – 1120 ч. 
5час – 1130 – 1210 ч. 
6час – 1220 – 1300 ч. 
7час – 1310 – 1350ч. 

 
 


