
 

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” 
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УТВЪРЖДАВАМ: ……….………. 

                           Детелин  Лунголов 

                                           Директор 

         

ДНЕВЕН РЕЖИМ  

Учебна 2020/2021 година 

1. Училището е обединено, иновативно и в него се обучават ученици от 5 годишна възраст до X 

клас. 

2. Обучението в училище се осъществява в дневна форма на обучение, едносменен режим.      

3. Училището е отворено в работните дни от 6:30 ч. до 18:00 ч. 

4. Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни.  

 

I. ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ:  

1. Полудневна организация. 

2. Учебния ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, 

както и време за почивка  и самостоятелни дейности  по избор на детето. 

3. Началният прием на децата е 07:50, а изпращането е от 13:30 до 14:00 ч.  

4.  Дневният режим за III–та  група  при полудневна организация е следния:  

 

07:50 - 08:15 Прием на децата,  дейности по избор и игри 

08:15 - 08:30 Утринна гимнастика 

08:30 - 09:00 Закуска, отдих 

09:00 - 09:30 Педагогическа ситуация I 

09:30 - 10:00 Почивка, игри 

10:00 - 10:30 Педагогическа ситуация II 

10:30 – 11:00 Втора закуска (плод, мляко) и организационни 

моменти 

11:00 - 11:30 Педагогическа ситуация III  

11:30 – 12:00 Почивка, игри по избор на детето 

12:00 - 12:30 Педагогическа ситуация IV-та; 

12:30 - 13:00 Обяд, свободни игри и дейности по избор на 

открито (на закрито при неподходящо време)  

13:00 – 13:30  Изпращане на децата и работа с родители 
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II. УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

1. Учебните занятия започват в 8:00 часа и завършват съгласно утвърденото от Регионалната 

здравна инспекция – Плевен седмично разписание: 

1.1.  Графикът на часовете за І и ІІ клас на начален етап на основна образователна степен е 

следния: 

 

 Час Начало Край 

1 час 08:00 часа 08:35 часа 

2 час 09:00 часа 09:35 часа 

3 час 09:55 часа 10:30 часа 

4 час 10:50 часа 11:20 часа 

5 час 11:45 часа 12:20 часа 

          1.2.   Графикът на часовете от ІІІ и ІV клас на начален етап на основна образователна степен е 

следния: 

 Час Начало Край 

1 час 08:00 часа 08:40 часа 

2 час 09:00 часа 09:40 часа 

3 час 09:55 часа 10:35 часа 

4 час 10:50 часа 11:30 часа 

5 час 11:45 часа 12:25 часа 

          1.3.  Графикът на часовете за V – X клас от прогимназиален етап на основна образователна степен 

в дните понеделник до петък е следния: 

              08:00 ч  -  08:40 ч.               1-ви час          

08:55 ч.  - 09:35 ч.               2-ри час             

09:45 ч.  - 10:25 ч.               3-ти час                                                 

10:35 ч. -  11:15 ч.               4-ти час                 

11:25 ч. -  12:05 ч.               5-ти час                 

12:15 ч. -  12:55 ч.               6-ти час                 

13:05 ч. -  13:45 ч.               7-ми час   

              

2. Учебните часове са с продължителност, съгласно чл.7 , ал.1 от  Наредба №10/01.09.2016 г.  

     І и ІІ клас - 35 мин.;    ІІІ и ІV клас  - 40 мин.;    V – X клас  - 40 мин. 

3. Междучасията са с продължителност от 10 мин. и се обявяват с училищен звънец.  

4. Голямото междучасие е 20 мин. 

5. Въведена е целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас и от V до VII 

клас.  

         6. Обучението в ЦДО се осъществява при режимни моменти и задължителен брой часове.  

         6.1. Групи за целодневна организация на учебния ден - І – ІІ клас: 

              12:30 ч. – 13:30 ч.  Обяд, организиран  отдих и физическа активност 

              13:30 ч. – 14:05 ч.  Самоподготовка        

              14:05 ч. – 14:20 ч.  Междучасие      

    14:20 ч. – 14:55 ч.   Самоподготовка 

    14:55 ч. – 15:10 ч.   Междучасие       

    15:10 ч. – 15:45 ч.   Занимания по интереси    

    15:45 ч. – 16:00 ч    Междучасие 

    16:00 ч. – 16:35 ч.   Занимания по интереси Спорт 

 



        6.2. Групи за целодневна организация на учебния ден - ІІІ – ІV клас:     
              12:30 ч. – 13:30 ч.  Обяд, организиран отдих и физическа активност 

              13:30 ч. – 14:10 ч.  Самоподготовка        

              14:10 ч. – 14:25 ч.  Междучасие      

    14:25 ч. – 15:05 ч.   Самоподготовка 

    15:05 ч. – 15:20 ч.   Междучасие       

    15:20 ч. – 16:00 ч.   Занимания по интереси    

    16:00 ч. – 16:15 ч    Междучасие 

    16:15 ч. – 16:55 ч.   Занимания по интереси Спорт 

6.3. Групи за целодневна организация на учебния  ден – V – VII клас 

    13:30 ч. – 14:00 ч.  Обяд, организиран отдих и физическа активност 

    14:00 ч. – 14:40 ч.  Самоподготовка  

    14:40 ч. -  14:45 ч.  Междучасие  

    14:45 ч. – 15:25 ч.  Самоподготовка 

    15:25 ч. – 15:30 ч.  Междучасие  

    15:30 ч. – 16:10 ч.  Занимания по интереси 

    16:10 ч. – 16:25 ч.  Междучасие  

    16:25 ч. – 17:05 ч.  Самоподготовка 

    17:05 ч. – 17:10 ч.  Междучасие  

    17:10 ч. – 17:45 ч.  Занимания по интереси 

     

      7. Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание по утвърден 

график. 

       8. Организационни и методически дейности се провеждат след приключване на редовните учебни 

занятия.  

       9. Консултиране на ученици и родители се провежда след 16:00 ч. по утвърден график. 

       10. Работно време:  

             Психолог:                                8:00 ч. до 17:00 ч. 

             Лекарски кабинет:                  8:00 ч. до 17:00 ч. 

             Счетоводство:                         8:00 ч. до 17:00 ч. 

       11. Приемен ден на:        

            Директор - Понеделник: 10:00 ч. – 12:00 ч. Сряда: 14:00 ч. – 16:00 ч. Петък: 10:00 ч. – 12:00 ч.           

            Зам.директор по уч. дейност - Вторник: 10:00 ч. – 12:00 ч. Четвъртък: 14:00 ч. – 16:00 ч. 

            Зам.директор по учебно-произв. дейност - Сряда: 10:00 ч. – 12:00 ч. Петък: 14:00 ч. – 16:00 ч. 

       12. Учителите се явяват в училище 15 мин. преди започване на първия учебен час и дежурят по 

утвърден график. 


