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Д Н Е В Е Н  Р Е Ж И М  

  
    През учебната 2021/2022 година обучението в училището се  осъществява в дневна 

форма на обучение, едносменен режим за учениците от начален етап на основното 

образование и двусменен режим за учениците от  Vдо XII клас.Училището е отворено 

през работни дни от 7,00 до 19,00 часа. 

    Учебните занятия започват и завършват съгласно седмичното разписание  

А. ЕДНОСМЕНЕН РЕЖИМ/ I –IV КЛАС/ 

За учебната 2020/2021 година за учениците от І до ІV клас при целодневната 

организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се 

провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат 

съответно след обяд. 

ГРАФИК  НА  УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ СЕДМИЧНОТО 

РАЗПИСАНИЕ 

     ЧАС                   І - ІІ  КЛАС III -  IV   КЛАС 

1. час 8.15 ч – 8.50 ч. 8,00 ч.– 8,40 ч. 

2. час 8.55 ч. – 9.30 ч. 8.45 ч. – 9.25 ч. 

3. час   9.50 ч. – 10.25  ч.    9.35  ч. – 10.15 ч. 

4. час 10.35 ч. – 11.10 ч.  10.35 ч. –  11.15 ч. 

5. час 11.15 ч. – 11.50 ч. 11.25 ч. –  12.05 ч. 

6. час                       12.10 ч. –  12.50 ч. 

 



Б. ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ / V – XII КЛАС/ 

ГРАФИК  НА  УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ СЕДМИЧНОТО 

РАЗПИСАНИЕ: 

ПЪРВА СМЯНА 

     ЧАС                                   V – XII КЛАС 

1. час 7,30 ч.-8,10 ч. 

2. час 8,15 ч.- 8,55 ч. 

3. час 9,05 ч.- 9,45 ч. 

4. час 10,05 ч.- 10,45 ч. 

5. час 10,55 ч.- 11,35 ч. 

6. час                               11,40 ч.-  12,20 ч. 

7. час 12,25 ч. - 13,05 ч. 

 

 

ВТОРА СМЯНА 

     ЧАС                                   V – XII КЛАС 

1. час  13,20 ч.- 14,00  ч. 

2. час  14,05 ч.- 14,45 ч. 

3. час  14,55 ч.- 15,35 ч. 

4. час   15,55 ч  - 16,35 ч. 

5. час  16,45 ч.- 17,25 ч. 

6. час 17,30 ч.- 18,10 ч 

7. час   18,15 ч. - 18,55 ч. 

 

ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ 

Организация на часовете в ГЦО 

Часовете в ГЦО са разпределени в блокове за  деня както следва: 

Блок А - обяд, организиран отдих и спорт - 2 часа 

Блок В - самоподготовка - 2 часа 

Блок С - дейности по интереси - 2 часа 

1. ГЦО  I клас с продължителност на учебния час 35 минути: 



      Заб.Учителите в ГЦО по своя преценка според психо-физическите 

особености на учениците и техните потребности  могат да правят 

промени в продължителността  и размествания  на всеки един от 

блоковете, без да се промент общото време от 6  уч.часа. 

 

първи клас 

 

втори клас 

 

трети клас четвърти  клас 

11,30.- 13,30   обяд и 

органиран отдих  

 

11,30 -13,30 обяд и 

организиран отдих 

  

12,40-13,40 отдих 

 и обяд 

12,40-13,40 отдих и 

обяд 

13,30– 15,00 

самоподготовка 

13,30– 15,00 

самоподготовка 

13,40-15,30 

самоподготовка 

13,40-15,30 

самоподготовка 

15,00 – 15,30 

голямо междучасие 

15,00 – 15,30 

голямо междучасие 

15,30 – 16,00 

голямо междучасие 

15,30 – 16,00 

голямо междучасие 

15,30 - 17,00 

занимания по 

интереси 

15,30 - 17,00 

занимания по 

интереси 

16,00-17,00 

занимания по 

интереси 

  16,00-17,00 

занимания по 

интереси 

 

    Учениците от І – ІV клас получават безплатна закуска по следния график: 

 

І клас –   от 9,20 ч.                                           

ІІ клас –  от 9,20 ч. 

ІІІ клас – от 10,20 ч. 

ІV клас – от 10,20 ч. 

 

- Учебните часове в І и ІІ клас са с продължителност 35 мин,  

ІІІ-ХІІ клас с продължителност 40 мин. 

- Междучасията се обявяват с училищния звънец. 

 



 

 

 

 

  


