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 I. Организация на учебния ден  

   Организация на учебния ден за учениците от начален и прогимназиален 

етап на основното образование. 

Обучението  на  учениците  от I до VII клас в училището се осъществява в дневна 

форма на обучение.   

Училището е организирало целодневна организация на учебния ден след изявено 

желание на родителите за учениците от I до IV клас. 

  Сформирани са 5 групи за целодневна организация на учебния ден:  

• 2 сборни групи за целодневна организация на учебния ден в I клас; 

• 2 сборна група за целодневна организация на учебния ден във II клас; 

• 1 сборна група за целодневна организация на учебния ден във III- IV клас. 

Целодневната организация на учебния ден включва провеждането на учебни 

часове по училищния учебен план, дейности по следобедни часове, организиран 

отдих, физическа активност и занимания по интереси. 

Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок 

до обяд, а дейностите в следобедните часове - 10 учебни часа седмично. Организиран 

отдих и физическа активност -  10 учебни часа седмично; заниманията по интереси - 

10 учебни часа седмично -  провеждат се след обяд. 

Учебните часове: час на класа и учебните часове за спортни дейности  се  провеждат 

извън утвърденото седмично разписание по график, утвърден от директора. 

II. Организация на учебното и неучебното време 

1.  Организация на учебното и неучебното време за учениците от начален и 

прогимназиален етап на основното образование. 

Учебната година в  полудневната  подготвителна група започва на 15 септември 

и е с продължителност 12 месеца.  

Учебната година включва учебно и неучебно време. 

Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 30 юни на 

следващата календарна година. Учебното време се организира в учебни седмици и в 

учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с 

работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на 

основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, 

съответно обявените работни дни са учебни за децата. 
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1.1.  График на учебната  година 

Начало на учебната година -15.09.2022 г. 

Продължителност на първи учебен срок  - 18 учебни седмици  

Продължителност на втори учебен срок : 

 - I -   III клас - (14 учебни седмици ) 

-  IV - VI клас - (16 учебни седмици) 

- VII клас - (18 учебни седмици) 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 

година: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна  

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – VII клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

06.02.2023 г. – I - VII клас 

Неучебни дни 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ) 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни 

дейности 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно 

оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и 

на Х клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

31.05.2023г.     –     І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023г.     –     IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023г.     –     V – VІI клас (18 учебни седмици) 

 1.2.Организация на учебното време в учебния ден. 

 1.2.1. Начало на учебния ден : 
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• I - II клас- 8:00ч. 

• III - IV клас-8:10ч. 

• V - VII клас- 8:20ч. 

  1.2.2. Край на учебния ден. 

• I и II клас -16:05ч. 

• III, IV клас- 17:10ч. 

 1.2.3. Продължителност на учебния час. 

I-II клас - 35 минути 

III-IV клас - 40 минути 

V-VIIклас - 40 минути 

Продължителността на учебните  часове  се отнася за часа на класа и за часа за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

1.2.4. Продължителност на почивките  между  учебните часове: 

- почивка   с продължителност 20 минути  след втория учебен час за учениците от I – IV 

клас. Четири почивки с продължителност 10 минути.  

- почивка с продължителност 25 минути след втория учебен час за учениците от V-VII 

клас. Пет почивки с продължителност 10 минути.  

 

III. Дневен режим. 

 Дневно 

разписание  

I - II клас 

Дневно 

разписание  

III - IV клас 

Почивка Дневно 

разписание 

V-VII клас 

Почивка 

1 8:00ч.-8:35ч. 8:10ч.-8:50ч. 10 мин. 8:20ч.-9:00ч. 10 мин. 

2 8:45ч.-9:20ч. 9:00ч.-9:40ч. 20 мин. 9:10ч.-9:50ч. 25 мин. 

3 9:40ч.-10:15ч. 10:00ч.-10:40ч. 10 мин. 10:15ч.-10:55ч. 10 мин. 

4 10:25ч.-11:00ч. 10:50ч.-11:30ч. 10 мин. 11:05ч.-11:45ч. 10 мин. 

5 11:10ч.-11:45ч. 11:40ч.-12:20ч. 10 мин. 11:55ч.-12:35ч. 10 мин. 

6  12:30ч.-13:10ч.  12:45ч.-13:25ч. 10 мин. 

7    13.35ч.-14:15ч.  
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IV. Дневен режим   за групите за целодневна организация на учебния ден 

Група  за целодневна организация на учебния ден I клас  и група  за 

целодневна организация на учебния ден II клас: 

 

 

11:45ч. – 12:20 ч. Обяд, организиран отдих и физическа активност 

10 минути Почивка 

12:30ч. – 13:05 ч. Организиран отдих и физическа активност 

10 минути Почивка  

13:15ч. – 13:50ч. Следобедни часове 

10 минути Почивка 

14:00ч. – 14:35ч. Следобедни часове 

10 минути  Почивка 

14:45ч. – 15:20ч. Занимания по интереси 

10 минути Почивка 

15:30ч. – 16:05ч. Занимания по интереси 

   

   Група  за целодневна организация на учебния ден III- IV клас:      

12:20ч. – 13:00 ч. Обяд, организиран отдих и физическа активност 

10 минути Почивка 

13:10 ч. – 13:50 ч. Организиран отдих и физическа активност 

10 минути Почивка 

14:00ч. – 14:40ч. Следобедни часове 

10 минути Почивка 

14:50ч. – 15:30ч. Следобедни часове 

10 минути  Почивка 

15:40ч. – 16:20ч. Занимания по интереси 

10 минути  Почивка 

16:30ч. – 17:10ч. Занимания по интереси 
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V. Работно време, почивки  

Училището е отворено в работните дни от 07:00ч. до 17:30ч. 

А/ Работното време на служителите  е  8 часа дневно, съгласно чл.136 от КТ.        

В  рамките на установеното работно време учителите и училищния психолог  са 

задължени да бъдат в училище за: 

1. Изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост, съгласно Списък-

Образец1 за учебната година; 

2. Участие в педагогически съвети и провеждани оперативки; 

3. Класни и общи родителски срещи; 

4. Сбирки на методически обединения и училищни комисии; 

5. Провеждане на възпитателни работи; 

6. Провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях; 

7. Срещи с родители; 

8. Реализиране на консултативния час на класния ръководител; 

9. Изпълнение на заповеди на директора и задължения, определени с приети планове на 

комисии, оперативни работни планове, графици и други, утвърдени от директора; 

10. Други задачи, възложени за изпълнение от директора. 

 След изпълнение на горепосочените задачи,  учителите могат да бъдат извън училище 

за подготовка и самоподготовка на учебния процес. 

 В неучебно време педагогическите специалисти  имат  следното работно време :  

 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 08:00часа  до 16:30часа от 12:00часа до 12:30часа 

 

Б/ Работно време  на директора, заместник-директора по учебната дейност и 

непедагогическия персонал: 

    1. Директор: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 07:30 часа до 16:00 часа от 12:00 часа до 12:30 часа 

 

2. Заместник -директор по учебната дейност: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 07:30 часа до 16:00 часа от 12:00 часа до 12:30 часа 
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3. Непедагогически персонал 

3.1. Главен счетоводител: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 08:00 часа до 16:30часа от 12:30часа до 13:00часа 

 

3.2. Технически сътрудник: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 08:00часа до 16:30часа от 12:30часа до 13:00часа 

 

3.3. Завеждащ административна служба: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 08:00часа до 16:30часа от 12:30часа до 13:00часа 

 

3.4. Домакин: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 8:00часа до 16:30часа от 12:30часа до 13:00часа 

3.5. Портиер: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 07:00часа до 15:30часа от 11:30часа до 12:00часа 

3.6. Чистач: 

I  смяна: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 06:00часа до 16:00часа от 08:00часа до 10:00часа 

II  смяна: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 06:00часа до 16:00часа от 11:00часа до 13:00часа 

3.7. Огняр: 

През  отоплителния сезон: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 06:00часа до 14:30часа от 10:00часа до 10:30часа 

3.8. Общ работник: 

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОЧИВКА: 

от 08:00часа до 16:30часа от 12:00часа до 12:30часа 
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Настоящата организация на учебния ден  е   приета  на Педагогическия съвет с  

Протокол № 8./ 09.09. 2022г.  


