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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

В 

 

Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“, с. Вълчитрън 

УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА 

 

Организацията на учебния ден, съгласно Наредбата за организация на дейностите в 

училищното образование е заложена в Глава V, Раздел II на Правилника за дейността на ОбУ 

„Никола Йонков Вапцаров“, с. Вълчитрън 

 

 

 

                                                                               Приета на ПС, с Протокол № 11 /12.09.2022 г.  
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През учебната 2022/2023 година обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение на една смяна. 

Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмичното разписание. В една смяна целогодишно се 

обучават учениците от I до X клас. 

 
            I –II клас                         Ш - IV клас                  V - Vll  клac                   VIII-X клас 

            от-до 08:00 – 11:45          от-до 08:00 -  12:55        от- до 08:00 – 13:45      от- до 08:00 – 13:45 

 

Начало на учебните занятия - 8,00 часа  

Продължителност на учебните часове:  

            I и П клас – 35 минути 

Ш и IV клас – 40 минути  

V - VII клас – 40 минути 

VIII-X клас – 40 минути 

 
1. Седмично разпределение  педагогическите ситуации за Разновъзрастова група 

 

  В рамките на дневната организация - Основните и допълнителни форми са обединени от дневната организация на подготвителната група 

Дневна организация 

Час Основни и допълнителни форми  

7:30 - 8:00 Прием и дейности по избор - ДФПВ 

8:00 - 8:10 Утринна гимнастика - ДФПВ 

8:10 - 8:40 Закуска, отдих 

8:40 - 9:05 Педагогическа ситуация I 

9:05 - 9:10 Почивка 

9:10 - 9:35 Педагогическа ситуация II 

9:35 - 9:55 Втора закуска (плод, мляко) 

9:55– 10:20 Педагогическа ситуация III 

10:20-10:25 Почивка  
10:25 - 10:50 Педагогическа ситуация IV/ДПФВ 

10:50 – 10:55 Почивка 

10:55 – 11:20 ДПФВ  игри на открито или закрито( според сезона) 

11:20 – 11:25 Почивка 

11:25– 11:50  ДПФВ (дейности по избор) 

11:50 – 11:55 Почивка 



11:55– 12.20 ДПФВ  игри на открито или закрито( според сезона)/дейности по избор 

12:20 – 13:30 Изпращане на децата и работа с родители 

 

 

 

2.График на учебното време по класове: 
 

        I и П клас Ш и ІV клас V – VII клас VIII-X клас 

Първи час- 08;00 – 08:35 Първи час -08:00 – 08:40 Първи час -08:00 – 08:40 Първи час -08:00 – 08:40 

Голямо межд. -08:35-08:55 Голямо межд.-08:40 – 08:55 Голямо межд. – 08:40 – 08:55 Голямо межд. – 08:40 – 08:55 

Втори час-08:55- 09:30 Втори час – 08:55-09:35 Втори час -08:55-09:35 Втори час -08:55-09:35 
  Междучасие – 09:30-09:40 Междучасие -09:35-09:45 Междучасие – 09:35 -09:45 Междучасие –0 9:35 -09:45 

Трети час-09:40-10:15 Трети час – 09:45-10:25 Трети час -09:45 -10:25 Трети час – 09:45 -10:25 

Междучасие -10:15-10:25 Междучасие-10:25-10:35 Междучасие – 10:25-10:35 Междучасие – 10:25-10:35 

Четвърти час-10:25-11:00 Четвърти час-10.35-11.15 Четвърти час -10:35 – 11:15 Четвърти час -10:35 – 11:15 

Межучасие -11:00 -11:10 Междучасие 11:15-11:25 Междучасие 11:15 – 11:25 Междучасие-11:15 – 11:25 

Пети час-11:10 – 11:45 Пети час-11:25 -12:05 Пети час -11:25 – 12:05 Пети час -11:25 – 12:05 

  Междучасие - 11:45 – 11:55 Междучасие.-12:05 -12:15 Междучасие.-12:05-12:15 Междучасие -12:05-12:15 

  Шести час – 11:55 – 12:30 Шести час-12:15-12:55 Шести час -12:15 -12:55 Шести час -12:15 -12:55 

  Междучасие.-12:55 -13:05 Междучасие 12:55-13:05 

  Седми час -13:05 -13:45 Седми час -13:05 -13:45 

 

3. Почивки  

 

Смяна 

(при 

едносме

нен 

режим) 

 

Време на 

почивката 

 

Продължител

ност 

Класове и 

паралелки, 

за които се 

отнася 

 

Продължителност 

Класове и 

паралелки, за 

които се 

отнася 

 

Продължите

лност 

Класове и 

паралелки, 

за които се 

отнася 

 След  1-вия 

учебен час 

10 минути 

I-II 

15 минути (голямо 

междучасие) III - IV 
15 минути 

(голямо 

междучасие) 

V – X 

След  2-рия 20 минути I-II 10 минути  III - IV 10 минути V – X 



учебен час (голямо 

междучасие) 

След  3-тия 

учебен час 

10 минути 
I-II 

10 минути III - IV 10 минути  V – X 

След  4-тия 

учебен час 

10 минути 
I-II 

10 минути III - IV 10 минути V – X 

След  5-тия 

учебен час 

10 минути 
I-II 

10 минути III - IV 10 минути V – X 

След  6-тия 

учебен час 

- 
- 

10 минути III - IV 10 минути V – X 

След  7- мия 

учебен час 

- 
- 

10 минути VI - IV 10 минути V – X 

 

Храненето на учениците от ПГ  се осъществява през времето - 08:10 – 08:40, I и II клас – 08:35 – 08:55, III и IV клас се 

осъществява през голямото междучасие 8,40 – 8,55 часа. 

Обедното хранене на учениците от I, II, III , IV, V-VII  клас, обучаващи се на целодневен режим, се осъществява в ученически 

стол в периода от 12,15 часа до 13,30 часа в присъствието на учители в ЦОУД. 

 

Обучението в групите за Целодневна организация на учебния ден се осъществява както следва:  

Отдих - 2 часа, самоподготовка - 2 часа, занимания по интереси - 2 часа. – I-IV клас. 

Отдих – 1 час, самоподготовка - 3 часа, занимания по интереси - 2 часа. –V-VII клас. 

 

4. Седмично разписание на групите за ЦОУД: 

 

4.1. Седмично разписание на заниманията на групите  при целодневна организация на учебния ден (ЦОУД)  – I – IV клас: 

I – IV 

клас 

 
понеделник 

време 
от.…ч. 

до….ч. 

 
вторник 

време 
от.…ч. 
до….ч.. 

 
   сряда 

време 
от.…ч. 
до….ч. 

 
четвъртък 

време 
от.…ч. 
до….ч. 

 
   петък 

Време 
от.…ч. 
до….ч. 

1. Обяд и 

отдих 

от  11,45 Ч. 

до 12,20 ч. 

Обяд и 

отдих 

от  11,45 Ч. 

до 12,20 ч. 

Обяд и 

отдих  

от  11,45 Ч. 

до 12,20 ч. 

Обяд и 

отдих 

от  11,45 Ч. 

до 12,20 ч. 

Обяд и 

отдих 

от  11,45 Ч. 

до 12,20 ч. 

2. Занимания 

по интереси 

от 12,20 Ч.. 

до 12.55 ч. 
Занимания 

по интереси 

от 12,20 Ч.. 

до 12.55 ч. 
Занимания 

по интереси 

от 12,20 Ч.. 

до 12.55 ч. 
Занимания 

по интереси 

от 12,20 Ч.. 

до 12.55 ч. 
Занимания 

по интереси 

от 12,20 Ч.. 

до 12.55 ч. 



     

3. Самоподгот

овка 

от 13.05 ч. 

ДО  13.40 Ч.. 

Самоподгот

овка 

от 13.05 ч. 

ДО  13.40 

Ч.. 

Самоподгот

овка 

от 13.05 ч. 

ДО  13.40 

Ч.. 

Самоподгот

овка 

от 13.05 ч. 

ДО  13.40 

Ч.. 

Самоподгот

овка 

от 13.05 ч. 

ДО  13.40 Ч.. 

4. Самоподгот

овка 

от 14.00 Ч. 

до 14.35 ч. 

Самоподгот

овка 

от 14.00 Ч. 

до 14.35 ч. 

Самоподгот

овка 

от 14.00 Ч. 

до 14.35 ч. 

Самоподгот

овка 

от 14.00 Ч. 

до 14.35 ч. 

Самоподгот

овка 

от 14.00 Ч. 

до 14.35 ч. 

5. Занимания 

по интереси 

спорт 

 

ОТ 14.45 Ч. 

до 15.20 ч. Занимания 

по интереси 

спорт 

ОТ 14.45 Ч. 

до 15.20 ч. Занимания 

по интереси 

спорт 

ОТ 14.45 Ч. 

до 15.20 ч. 
Занимания 

по интереси 

спорт 

ОТ 14.45 Ч. 

до 15.20 ч. 
Занимания 

по интереси 

спорт 

ОТ 14.45 Ч. 

до 15.20 ч. 

6.     Отдих ОТ 15.20 Ч. 

до 15.55 ч. 
    Отдих ОТ 15.20 Ч. 

до 15.55 ч. 
    Отдих ОТ 15.20 Ч. 

до 15.55 ч. 
    Отдих ОТ 15.20 Ч. 

до 15.55 ч. 
    Отдих ОТ 15.20 Ч. 

до 15.55 ч. 

 

 

4.2. Седмично разписание на заниманията на група при целодневна организация на учебния ден – V – VII клас: 

V – VII 

клас 

 
понеделник 

 време 
от.…ч. 

до….ч. 

 
вторник 

 време 
от.…ч. 
до….ч.. 

 
   сряда 

 време 
от.…ч. 
до….ч. 

 
четвъртък 

време 
от.…ч. 
до….ч. 

 
   петьк 

Време 
от.…ч. 
до….ч. 

1. Отдих ОТ  13:05 Ч. 

до 13:45 ч. 

Отдих ОТ  13:05 Ч. 

до 13:45 ч.. 

Отдих ОТ  13:05 Ч. 

до 13:45 ч. 

Отдих ОТ  13:05 Ч. 

до 13:45 ч. 

Отдих ОТ  13:05 Ч. 

до 13:45 ч. 

2. Самоподгото

вка 

ОТ 13:45 ч. 

до 14:25 ч. 

Самоподгото

вка 

ОТ 13:45 ч. 

до 14:25 ч. 

Самоподгот

овка 

ОТ 13:45 ч. 

до 14:25 ч. 

Самоподгот

овка 

ОТ 13:45 ч. 

до 14:25 ч. 

Самоподгот

овка 

ОТ 13:45 ч. 

до 14:25 ч. 

3. Самоподгото

вка 

от 14:35 ч. 

ДО  15:15ч. 

Самоподгото

вка 

от 14:35 ч. 

ДО  15:15 ч 

Самоподгот

овка 

от 14:35 ч. 

ДО  15:15 ч 

Самоподгот

овка 

от 14:35 ч. 

ДО  15:15 ч 

Самоподгот

овка 

от 14:35 ч. 

ДО  15:15 ч 

4. Занимания 

по интереси 

 

ОТ 15:25 ч. 

до 16:05 ч. 
Занимания 

по интереси 

 

ОТ 15:25 ч. 

до 16:05 ч 
Занимания 

по интереси 

 

ОТ 15:25 ч. 

до 16:05 ч 
Занимания 

по интереси 

 

ОТ 15:25 ч. 

до 16:05 ч 
Занимания 

по интереси 

 

ОТ 15:25 ч. 

до 16:05 ч 

5. Самоподгото

вка 

ОТ 16:15 ч. 

до 16:55 ч. 
Самоподгото

вка 

ОТ 16:15 ч. 

до 16:55 ч.. 

Самоподгот

овка 

ОТ 16:15 ч. 

до 16:55 ч. 

Самоподгот

овка 

ОТ 16:15 ч. 

до 16:55 ч. 

Самоподгот

овка 

ОТ 16:15 ч. 

до 16:55 ч. 

6. Занимания 

по интереси 

 

ОТ 17:05 ч. 

до 17:45 ч. Занимания 

по интереси 

 

ОТ 17:05 ч. 

до 17:45 ч. 
Занимания 

по интереси 

 

ОТ 17:05 ч. 

до 17:45 ч. 
Занимания 

по интереси 

 

ОТ 17:05 ч. 

до 17:45 ч. 
Занимания 

по интереси 

 

ОТ 17:05 ч. 

до 17:45 ч. 

 



5. Разпределението на учебните часове по спортни дейности в ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Вълчитрън са 

определени със Заповед № 83/15.09.2022 г, както следва: 

Клас/ 

паралелка  

 

Спортни дейности 

 

Учител / Треньор 
Време на провеждане 

Място на 

провеждане 

  I  Лека  атлетика Веселинка Димитрова 

Учител по ФВС 

Четвъртък 

11:10 -11:45 часа 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 

  II  Лека  атлетика Веселка Спасова 

Учител по ФВС 

Четвъртък 

11:10 -11:45 часа 

 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 

  III  Лека атлетика Ивайло Кожухаров 

Учител по ФВС 

Четвъртък 

12:15-12:55 часа 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 

   IV 

Лека атлетика Зоя Петкова 

Учител по ФВС 

Вторник 

12:15-12:55 часа 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 

   V 

Волейбол Ивайло Кожухаров 

Учител по ФВС 

Четвъртък 

13:05-13:45 часа 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 

    VI 

  

Волейбол Галина Петрова 

Класен ръководител 

Четвъртък 

13:05-13:45 часа 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 

    VII 

  

Волейбол Ивайло Кожухаров 

Учител по ФВС 

Четвъртък 

13:05-13:45 часа 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 

VIII 

Волейбол Ивайло Кожухаров 

Учител по ФВС 

Четвъртък 

13:05-13:45 часа 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 

IX 

Волейбол Ивайло Кожухаров 

Учител по ФВС  

Четвъртък 

13:05-13:45 часа 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 

X 

Волейбол Гергана Радуканова 

Класен ръководител 

Четвъртък 

13:05-13:45 часа 

Спортна площадка/физкултурен 

салон 

 



 

Учителите, на които е възложено организирането и провеждането на часа/часовете за спортни дейности, създават условия за ефективната му 

организация и провеждане, при спазване на разпоредбите съгласно заповед № РД 09 – 1111/ 15.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката. 

- Часа на класа се провежда в ден - сряда. 

- Учителите провеждат и Час за консултиране на родители и ученици и работа с училищната документация извън 

седмичното разписание по график и ден, утвърден със заповед на директора. 

- Утвърден със заповед на директора е и график за провеждане на консултации по предмети за ученици изоставащи в 

овладяването на учебния материал. 

 

6.  Работно време на: 

 

➢ Директор – от 08:00 – 12:00 , от 12:30 – 16:30 часа 

➢ Заместник - директор учебна дейност- в периода от 07:30 – 12:30,   13:00 – 16:00 часа 

➢ Счетоводител -от  8:00 – 12:00,  от 12:30 -  16:30 часа 

 

 

ГРАФИК И РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБСЛУЖВАЩ  ПЕРСОНАЛ 

 

 1. Помощник възпитател: от 08:00 – 12:00 часа 

 2. Помощник на учителя – 08:00 – 16:00 часа 

 3. Хигиенисти: 

                   Елина Костадинова Гецова -  07:00 – 11:00 ; 13:30 - 17,:00 часа  

                   Елена Иванова Симеонова -  07:00 – 10:00 ; 13:30 – 17:30 часа  

                   Галя Славкова – 13:00 - 17:00 часа 

 

 

 5. Образователен медиатор 

                   Милена Пепова Петрова– от 08:00 – 13:00, от 14:00 – 17:00 часа 

                    

 



Чл. 158. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

(2) Учебният ден за учениците от първи и втори клас започва 8:00 часа и приключват не по-късно от 13:00 часа. 

(3) Учебният д_ен за учениците от трети до седми клас започва не по-рано от 08:00 часа и приключва не по-късно от 14:00 часа. 

(4) Началото и краят на учебния ден за Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“ се определя със заповед на 

директора № 82/15.09.2021г. 

(5) Организацията на учебния ден е целодневна и се осъществява при условията и по реда на Наредбата за организация на 

дейностите в училищното образование и Заповед на директора на ОбУ „Никола Йонков Вапцаров”, с. Вълчитрън № 82/ 

15.09.2022 г. 

Чл.159. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 

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

2.Четиридесет минути - в III-IV клас; 

3.Четиридесет минути - V-VII клас. 

4.Четиридесет минути - VIII-XII клас.  
(2) Продължителността на учебния час е тридесет и пет минути за ученици със специални образователни потребности, които 
се обучават интегрирано по индивидуален учебен план. 

(3) Когато повече от 30 % от учениците от I до VII клас са включени в целодневна организация на учебния ден и/или при 

организиране на обучението на две смени, продължителността на учебния час по ал. 1, т. 3 може да е 40 минути. 

 

Чл. 160. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл. 31, ал. 1 може да бъде 

намалена до 20 минути от директора на училището със заповед. 

(2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на самоподготовката, дейностите по интереси и 

отдих и спорт при целодневна организация на учебния ден. 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на 

учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на родителите. 

 

Чл. 161. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. 

(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност не по-малко от 10 и не 

повече от 30 минути. 

(3) Директорът на училището осигурява за учениците поне една почивка не по-малка от 15 минути. Почивките са определени със 

Заповед №  82/15.09. 2022 г. и са както следва: 

 
В първа смяна: 

'\ 



          
за I – II клас 

Между първи и втори час – 10 минути; 

Между втори и трети час – 20 минути;  

Между трети и четвърти час – 10 минути;  

Между четвърти и пети час – 10 минути;  

Между пети и шести час – 10 минути. 

Между шести и седми час – 10 минути. 
 

           за III – IV клас 

Между първи и втори час – 15 минути; 

Между втори и трети час – 10 минути;  

Между трети и четвърти час – 10 минути;  

Между четвърти и пети час – 10 минути;  

Между пети и шести час – 10 минути. 

Между шести и седми час – 10 минути. 

          за V – X клас 

Между първи и втори час – 15 минути; 

Между втори и трети час – 10 минути;  

Между трети и четвърти час – 10 минути;  

Между четвърти и пети час – 10 минути;  

Между пети и шести час – 10 минути. 

Между шести и седми час – 10 минути. 

 

(4) Продължителността на почивките, в размер на не по-малко от 5 мин. се определя по решение на педагогическия съвет и със 

съгласие на съвета на настоятелите 

     Чл.162. Продължителността на часовете и почивките в училищата се регламентират в Правилника за дейността им, разработен 

по чл. 28, ал.1, т. 2 от ЗПУО. 

Чл.163. (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен 

ден от учебната седмица в седмично разписание. 

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със 

заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок. 

     (3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часа на класа. 

 (4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на задължителните учебни часове 



съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите и спортната база в училището. 

Чл.164. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното 

разписание разпределение на учебните часове при: 

1. Разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на 

регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания 

    2. Разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители; 

3. Необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебен 

ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи. 

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното 

разписание   разпределение на учебните часове в учебния ден. 
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