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I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

Организацията на учебния ден в ОУ ”Стефан Караджа” – гр. Варна за учебната 2020/2021 г. 

е изготвена съгласно чл.102, ал.1 и ал.2 ; чл. 103,ал.1 и ал.2 от Закона за 

предучилищно и училищно образование. 

 

  През учебната 2020/2021 г. учебните занятия за учениците от ОУ ” Стефан Караджа” – 

Варна ще се провеждат както следва: 

I- VII клас преди обяд I смяна  

 

Обучението на учениците от I – IV клас се осъществява при целодневна организация на 

учебния ден, както следва: 

 

 Обучението на учениците от първи до четвърти клас съгласно чл.20 ал.1 от 

НАРЕДБА №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование като задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок 

– преди обяд, а часовете за самоподготовка, организиран отдих и физическа 

активност, както и заниманията по интереси – в отделен блок следобед, 

разпределени седмично както следва: 10 часа самоподготовка, 10 часа занимания по 

интереси и 10 часа организиран отдих и физическа активност. 

 Обучението на учениците от пети до седми клас се осъществява съгласно чл. 33, ал. 

1 от НАРЕДБА №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование. 

 

Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, чрез 

следните видове спорт:  

 лека атлетика за I, II и V клас; 

 мини баскетбол за III клас;  

 мини футбол за IV клас;    футбол за VI клас  

 волейбол за VII клас,  

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба № 4/30.11.2015 г.  за 

учебния план, заповед №РД-09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, 

ал.6 от Наредба № 4 /30.11.2015 г.  за учебния план. 

 

Часовете за организиране на спортни дейности и часовете за безопасност на движението са 

включени в седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове. 

 

II. График на учебните занятия за учениците от начален етап на основната образователна  

степен: 
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1.  Продължителност на учебния час – 35 минути за учениците от I и II клас 

 

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 

НАЧАЛО НА 

ЧАСА 

КРАЙ НА  

ЧАСА 

МЕЖДУЧАСИЕ 

 

I-ви 08:15 08:50 10 минути 

II-ри 09:00 09:35 10 минути 

III-ти 09:45 10:20 Голямо междучасие 

20 минути 

 

IV-ти 10:40 11:15 15 минути 

V-ти 11:30 12:05  

 

2.  Продължителност на учебния час – 40 минути за учениците от III - IV клас 

 

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 

НАЧАЛО НА 

ЧАСА 

КРАЙ НА 

ЧАСА 

МЕЖДУЧАСИЕ 

 

I-ви 08:00 08:40 10 минути 

II-ри 08:50 09:30 10 минути 

III-ти 09:40 10:20 Голямо междучасие 

20 минути 

 

IV-ти 10:40 11:20 10 минути 

V-ти 11:30 12:10 5 минути 

VI-ти 12:15 12:55  

 

3.  Продължителност на учебния час – 40 минути за учениците от V - VII клас 

 

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 

НАЧАЛО НА 

ЧАСА 

КРАЙ НА 

ЧАСА 

МЕЖДУЧАСИЕ 

 

I-ви 7:50 8:30 5 минути 

II-ри 8:35 9:15 Голямо междучасие 

25 минути 

 

III-ти 9:40 10:20 10 минути 

IV-ти 10:30 11:10 10 минути 

V-ти 11:20 12:00 10 минути 

VI-ти 12:10 12:50 10 минути 

VII-ти 13:00 13:40  

 

 

 

III. График на учебните занятия за учениците от групите в ЦДО  . 

1.  Седмично разписание на часовете в ЦДО в I и II клас . Учебните часове са с 

продължителност 35 мин. 
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12:15 – 12:50 Обяд, организиран отдих и физическа активност 

12:50 – 13:25 Организиран отдих и физическа активност 

10 минути Междучасие 

13:35 – 14:10 Самоподготовка  

15 минути Междучасие 

14:25 – 15:00 Самоподготовка  

10 минути Междучасие 

15:10 – 15:45 Занимания по интереси 

10 минути Междучасие 

15:55 – 16:30 Занимания по интереси 

 

          Следобедните учебни занятия на целодневните групи приключват в 16:30 часа. 

Родителите изчакват учениците до входа или фоайето на училището на сградата след 

този час и нямат право да влизат до класните стаи. 

        Учителите в ЦДО имат задължение да изведат учениците от класната стая и да ги 

предадат на родителите. 

2. 1. Седмично разписание на часовете в ЦДО в III и IV клас при 5 учебни часа преди обяд. 

Учебните часове са с продължителност 40 мин. 

 

12:10 – 12:50 Обяд, организиран отдих и физическа активност 

12:50 – 13:30 Организиран отдих и физическа активност 

10 минути Междучасие 

13:40 – 14:20 Самоподготовка  

10 минути Междучасие 

14:30 – 15:10 Самоподготовка  

5 минути Междучасие 

15:15 – 15:55 Занимания по интереси 

5 минути Междучасие 

16:00 – 16:40 Занимания по интереси 

         

         Следобедните учебни занятия на целодневните групи приключват в 16:40 часа. 

Родителите изчакват учениците до входа или фоайето на училището на сградата след 

този час и нямат право да влизат до класните стаи. 

        Учителите имат задължение да изведат учениците от класната стая и да ги предадат на 

родителите. 

 

   2.2. Седмично разписание на часовете в ЦДО в III и IV клас при 6 учебни часа преди обяд 

Учебните часове са с продължителност 40 мин. 

 



5 
 

13:00 – 13:40 Обяд, организиран отдих и физическа активност 

13:40 – 14:20 Самоподготовка 

10 минути Междучасие 

14:30 – 15:10 Самоподготовка  

5 минути Междучасие 

15:15 – 15:55 Занимания по интереси 

15.55 – 16:35 Занимания по интереси 

5 минути Междучасие 

16:40 – 17:20 Отдих и физическа активност 

 

        Следобедните учебни занятия на целодневните групи приключват в 17:20 часа. 

Родителите изчакват учениците до входа или двора на училището на сградата след този 

час и нямат право да влизат до класните стаи. 

        Учителите имат задължение да изведат учениците от класната стая и да ги предадат на 

родителите. 

 


