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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

 
/Нуршен Халил/ 

 

Директор 

 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ  НА УЧИЛИЩЕТО 

 
за учебната 2021/2022 г. 

 
І.Организация на учебния ден:  
    За учебната 2021/2022 год. В основно училище „Стефан Караджа“, ще се обучават 

общо 36 ученици, разпределени в четири паралелки- две паралелки в начален етап и 

две паралелки в прогимназиален етап. 

  Учениците са разпределени на два етажа- първия етаж 21 ученици и втория етаж 16 

ученици, като влизат от два различни входа. 

  Задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете по самоподготовка, 

заниманията по интереси и организиран отдих - след обяд. Часът на класния 

ръководител и учебния час за организиране и провеждане на спортни дейности по чл.92 

ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование  са включени в 

седмичното разписание. 

  Учителите провеждат и втори допълнителен час на класа за срещи с родителите извън 

седмичното разписание на учебните часове в удобно за родителите време. Същият е 

съгласуван с директора и поставен на видно място в училището. 

Утвърден е и график за консултации по различните учебни предмети за учениците, 

които изостават в овладяване на учебния материал. 

За учениците от  прогимназиален етап са утвърдени: 

1.Факултативни учебни часове в V, VI  и VІІ клас по: 

 Човекът и природата; 

 Химия и опазване на околната среда 

Факултативните учебни  часове се провеждат по утвърден от директора график. 

 

   Училището е отворено в работните дни от 7 30 ч. до 17 00ч. 

Продължителността на работното време на учителите и служителите е 8 часа. 

    Работното време на Директора е от 730 ч. до 1600 ч.  

Учебните занятия започват в 8 00 и завършват съгласно седмичното  

разписание: 

  

І-ІІ клас  ІІІ – ІV клас  V – VІІІ клас    

от 800 – до 1155 от 800 – до 1300 от 800 – до 1340   
    

http://ou-chomakovci.com/dokumenti/27-dneven-rezhim


  
 

Продължителност на учебните часове: 

Първи и втори клас-     35 минути 

Трети и четвърти клас- 40 минути 

Пети –седми  клас-         45 минути 
 

График  на учебните занятия за учениците от   I  и  II клас  

  

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 

  

НАЧАЛО 

НА ЧАСА  

  

КРАЙ 
  

НА ЧАСА 

  

ПОЧИВКИ 

I-ви 8:00 ч. 8 :35 ч. 10 минути 

II-ри 8:.45 ч. 9 :.20 ч. 

 
/голямо междучасие/ 

30 минути 

III-ти 9:50 ч. 10 : 25 ч. 10 минути 

IV-ти 10 :35 ч. 11 :10 ч. 10 минути 

V-ти 11:20 ч. 11 :55 ч.   

 

График  на учебните занятия  за учениците от  III до ІV клас : 
 

  

  

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 

  

НАЧАЛО 
  

НА ЧАСА  

  

КРАЙ 
  

НА ЧАСА 

  

ПОЧИВКИ 

I-ви 8:00 ч 8:40 ч. 10 минути 

II-ри 8:50 ч. 9:30 ч. /голямо 

междучасие/ 

 30  минути 

III-ти 10:00 ч. 10:40 ч. 10 минути 

IV-ти 10:50 ч. 11:.20 ч. 10 минути 

V-ти 11:30 ч. 12:.10 ч. 10 минути 

VI-ти 12 :20 ч. 13:.00 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График  на учебните занятия  за учениците от  Vдо VІІ клас : 
  

  

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

  

НАЧАЛО 
  

НА ЧАСА  

  

КРАЙ 
  

НА ЧАСА 

  

ПОЧИВКИ 

I-ви 8:00 ч 8:45 ч. 10 минути 

II-ри 8 :55 ч. 9:10 ч.  

 30  минути 

III-ти 10 :10 ч. 10 :55Ч. 10 минути 

IV-ти 11 :05 ч. 11 :50 ч. 10 минути 

V-ти 12 :00 ч. 12 :45 ч. 10 минути 

VI-ти 12 :55 ч. 13 :40 ч. 10 минути  

VІІ-ми 

/понеделник-ЧКР/ 

 

13 :50 ч. 14:35 ч.  

Храненето на учениците/сутрешна закуска/  се осъществява през 

голямото междучасие  

 
Седмично разписание/график / на часовете в ГЦОУД 

Ден от седмицата Група І-ІVклас Час на провеждане 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК 

Обяд и иорганизиран отдих 1310-1400ч. 

Самоподготовка 1410-1450ч. 

почивка 1450-1500ч 

Самоподготовка 1500-1540ч. 

почивка 1540-1550ч. 

Занимания по интереси 1550-1630ч 

ВТОРНИК,СРЯДА И 

ЧЕТВЪРТЪК 
Обяд и иорганизиран отдих 1220-1340ч. 

Самоподготовка 1340-1420ч. 

почивка 1420-1430ч. 

Самоподготовка 1430-1510ч. 

почивка 1410-1520ч. 

Занимания по интереси 1520-1600ч. 

почивка 1600-1610ч. 

Занимания по интереси 1610-1640ч. 

ПЕТЪК Обяд и иорганизиран отдих 1220-1340ч. 

Самоподготовка 1340-1420ч. 

почивка 1420-1430ч. 

Самоподготовка 1430-1510ч. 

почивка 1410-1520ч. 

Занимания по интереси 1520-1600ч. 

 Почивка  1600-1610ч. 

 Занимания по интереси 1610-1640ч. 

 

 

 

 

 



 

 
 


