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Дневен режим за учебната 2019/2020 г. 

А/ Организация на учебния ден:  
 

    Обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, с едносменен 

режим. 

 

    Организацията на учебния ден е целодневна: Вариант І - задължителните учебни 

часове се провеждат до обяд, а часовете по самоподготовка, заниманията по интереси и 

организиран отдих и спорт - след обяд.   

 

    Целодневна организация на учебния ден се осъществява в 2 сборни полуинтернатни 

групи: І ПИГ І-ІV клас и ІІ ПИГ V-VІІ клас. 

 

    Час на класа и допълнителните часове по учебния предмет физическо възпитание и 

спорт се провеждат извън утвърденото седмично разписание по утвърден от директора 

график. 

 

  

Б/ Продължителност  на учебните часове и междучасия: 

    Начало на учебните занятия: 

        - за начален етап - 8:00 ч. 

        - за прогимназиален етап - 8:00 ч. 

 

   Продължителност на учебните часове и занятия: 

        - I-II клас - 35 минути 

        - III-IV клас - 40 минути 

        - V-VII клас - 40 минути 

      За учениците от I-II клас: 

        - малките междучасия -15 минути 

        - голямо междучасие - 25 минути - след втория учебен час  

За  учениците от III-IV клас: 

  - малките междучасия - 10 минути 

  - голямо междучасие - 20 минути - след втория учебен час  



За  учениците от V-VII клас: 

  - малките междучасия - 10 минути 

  - голямо междучасие - 20 минути - след втория учебен час 

В/ Графици за провеждане на учебните занятия  

 
НАЧАЛЕН ЕТАП 

І - ІІ клас 

Учебни часове Начало на часа  Край на часа Междучасие 

I-ви 08 ч. 00 мин. 08 ч. 35 мин. 15 минути 

II-ри 08 ч. 50 мин. 09 ч. 25 мин. 25 минути 

III-ти 09 ч. 50 мин. 10 ч. 25 мин. 15 минути 

IV-ти 10 ч. 40 мин. 11 ч. 15 мин. 15 минути 

V-ти 11 ч. 30 мин. 12 ч. 05 мин.  

 

 

ІІІ - ІV клас 

Учебни часове Начало на часа  Край на часа Междучасие 

I-ви 08 ч. 00 мин. 08 ч. 40 мин. 10 минути 

II-ри 08 ч. 50 мин. 09 ч. 30 мин. 20 минути 

III-ти 09 ч. 50 мин. 10 ч. 30 мин. 10 минути 

IV-ти 10 ч. 40 мин. 11 ч. 20 мин. 10 минути 

V-ти 11 ч. 30 мин. 12 ч. 10 мин.  

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
 V - VІІ клас 

Учебни часове Начало на часа  Край на часа Междучасие 

I-ви 08 ч. 00 мин. 08 ч. 40 мин. 10 минути 

II-ри 08 ч. 50 мин. 09 ч. 30 мин. 20 минути 

III-ти 09 ч. 50 мин. 10 ч. 30 мин. 10 минути 

IV-ти 10 ч. 40 мин. 11 ч. 20 мин. 10 минути 

V-ти 11 ч. 30 мин. 12 ч. 10 мин. 10 минути 

VI-ти 12 ч. 20 мин. 13 ч. 00 мин.   

 

 

 

 

І ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА  І – ІV КЛАС 

12.10 – 13.10 ч. Обяд и организиран отдих и физическа активност 

13.10 – 13.20 ч. Междучасие 

13.20 – 14.00 ч. Организиран отдих и физическа активност 

14.00 – 14.40 ч. Самоподготовка 

14.40 – 14.50 ч. Междучасие 

14.50 – 15.30 ч. Самоподготовка 



        15.30 -  15.40 ч. Междучасие 

15.40 – 16.20 ч. Занимания по интереси 

16.20 – 17.00 ч. Занимания по интереси  и изпращане на учениците 

 

 

ІІ ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА  V – VІІ  КЛАС  

13.00 – 14.10 ч.  Обяд и организиран отдих и физическа активност  

14.10 – 14.50 ч. Самоподготовка 

14.50 –15.30 ч. Организиран отдих и физическа активност 

15.30 –16.10 ч. Самоподготовка 

16.10 –16.50 ч. Занимания по интереси 

16.50 – 17.30 ч. Занимания по интереси 

 

 

 

  

Всеки ден от 11.00 ч. до 13.00 ч. възпитателят провежда срещи с учители, ученици 

и родители. 


