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гр.Червен бряг 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  

 

УЧЕБНИЯ ДЕН 

В 

 

ОУ”АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА  

 
Организацията на учебния ден , съгласно Наредбата за организация на дейностите  в училищното образование е  заложена в Глава V, 

Раздел І 
на Правилника за  дейността на ОУ „Алеко Константинов”, .гр.Червен бряг 

 



През учебната 2022/2023 година обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение на една смяна. 

 

Учебните занятия започват в 8,00 часа и завършват съгласно седмичното разписание. В една смяна целогодишно се обучават 

учениците от 1 до 7 клас. 

 

 

  І клас  ІI- ІІІ –и ІV клас  V – VІІ клас  

от – до 08.00 – 12.05 от – до 08.00 – 13.00 от – до 08.00 – 13.50 

 

 

Начало на учебните занятия – 8,00 часа 

Продължителност на учебните часове : 

            ІІклас – 35 минути 

           ІІ и ІІІклас /слята паралелка / и ІV клас – 40 минути 

V – VІІ клас  - 40 минути 

 

График на учебното време по класове: 

 

 

I  клас       ІI- III и IV клас V-VII клас 

Първи час-8.00 – 8.35 Първи час-8.00 – 8.40 Първи час-8.00 – 8.40 

Малко межд.-8.35-8.50 Малко межд.-8.40-8.50 Малко межд.-8.40-8.50 

Втори час-8.50-9.25 Втори час-8.50-9.30 Втори час-8.50-9.30 

Малко межд.9.25-09.40 Малко межд.9.30-09.40 Малко межд.9.30-09.40 

Трети час-9.40-10.15 Трети час-9.40-10.20 Трети час-9.40-10.20 

Голямо межд.10.15-10.40 Голямо межд.10.20-10.40 Голямо межд.10.20-10.40 

Четвърти час-10.40-11.15 Четвърти час-10.40-11.20 Четвърти час-10.40-11.20 

Малко межд.-11.15-11.30 Малко межд.-11.20-11.30 Малко межд.-11.20-11.30 

Пети час-11.30-12.05 Пети час-11.30-12.10 Пети час-11.30-12.10 

Малко межд.-12.05-12.20 Малко межд.-12.10-12.20 Малко межд.-12.10-12.20 

Шести час-12.20-12.55 Шести час-12.20-13.00 Шести час-12.20-13.00 

  Малко межд.-13.00-13.10 

  Седми час -13.10-13.50 



 

 

Ученици в индивидуална форма на обучение до обяд и  след обяд 

 

Учебните занятия за ученици в индивидуална форма на обучение след обяд започват в 12.50 часа и завършват съгласно седмичното 

разписание. 

 

Индивидуална форма на обучение след обяд 

Първи час – 12.50 – 13.25 

Малко  межд. – 13.25 – 13.30 

Втори час – 13.30 – 14.05 

Малко  межд. -14.05 – 14.10 

Трети час – 14.10 – 14.45 

Малко межд. – 14.45 – 14.50 

Четвърти час – 14.50 – 15.25 

Малко межд. – 15.25 – 15.30 

Пети час – 15.30 – 16.05 

 

Продължителност на учебните часове: 35 минути 

            

           Начало и край на учебния ден  в ОУ „Алеко Константинов“, гр. Червен бряг 

през  учебната 2018/ 2019 година е определен със Заповед № РД-14-528 от 14.09.2022г., както следва:  

           Начало на учебния ден – 08,00 часа 

Край на учебния ден – 16,00 

 

Почивките между учебните часове (междучасията) в ОУ „Алеко Константинов“, гр.Червен бряг през учебната. 2022 / 2023 г.  са 

определени със Заповед № РД-14 -509 от14.09.2022г., както следва: 

 

 

 

 

 



Смяна 

(при 

двусменен 

режим) 

Време на 

почивката 
Продължителност 

Класове и 

паралелки, 

за които се 

отнася 

Продължителност 

Класове и 

паралелки, за 

които се 

отнася 

 

 

 

 

 

След 1-вия 

учебен час  

15минути I 10 минути IІ, IІІ-VІІ 

След 2-рия 

учебен час  

15 минути I 10 минути IІ, IІІ-VІІ 

След 3-тия 

учебен час  

25 минути (голямо 

междучасие) 

I 20 минути (голямо 

междучасие) 

IІ, IІІ-VІІ 

След 4-тия 

учебен час 

15 минути I 10 минути IІ, IІІ-VІІ 

След 5-тия 

учебен час 

15 минути I 10 минути IІ, IІІ-VІІ 

След 6-тия 

учебен час 

15 минути I 10 минути IІ, IІІ-VІІ 

 

 

Храненето на учениците  се осъществява през първото малко междучасие 8,35 – 8,50. 

Обучението в групите за Целодневна организация на учебния ден се осъществява както следва:  

Отдих – 2 часа, самоподготовка – 2 часа, занимания по интереси – 2 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Седмично разписание на групата/групите за занимания по интереси: 

3.1. Седмично разписание на заниманията на група при целодневна организация на учебния ден – І - ІV клас: 

 

 понеделник 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

вторник 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

сряда 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

четвъртък 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

петък 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

1. Отдих 
от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 
Отдих 

от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 
Отдих 

от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 
Отдих 

от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 
Отдих 

от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 

2. 
Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

3. 
Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

4. 

ДИ – Наука 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. ДИ – 

Изкуства 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. 
ДИ – Лите- 

ратурно- 

творческа 

дейност 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. 
ДИ – 

Музика и 

танци 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. 
ДИ – Спорт 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. 

5. 
от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 

от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 

от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 

от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 

от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 

 

3.2. Седмично разписание на заниманията на група при целодневна организация на учебния ден – Слята паралелка ІІ и ІІІ клас: 

 

 понеделник 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

вторник 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

сряда 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

четвъртък 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

петък 

време 

от ... ч. 

до ... ч. 

1. Отдих 
от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 
Отдих 

от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 
Отдих 

от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 
Отдих 

от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 
Отдих 

от 12.10 ч. 

до 13.20 ч. 

3. 
Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.25 ч. 

до 14.00 ч. 

4. 
Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.05 ч. 

до 14.40 ч. 

4. 
ДИ – 

Изкуства 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. 
ДИ – 

Природни 

науки 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. 
ДИ – Лите- 

ратурно- 

творческа 

дейност 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. 
ДИ – Спорт 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. 
ДИ – 

Музика и 

танци 

от 14.45 ч. 

до 15.20 ч. 

5. 
от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 

от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 

от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 

от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 

от 15.25 ч. 

до 16.00 ч. 
 



 

 

 Разпределението на учебните часове по спортни дейности в ОУ“Алеко Константинов“ са определени със Заповед № РД -14-505 от 

14.09.2022г., както следва: 

  

Клас/ паралелка 

Група 

Спортни 

дейности 

Учител/ 

Треньор 

Време на 

провеждане 

 

Място на провеждане 

І клас  Лека атлетика Ивайло Иванов понеделник 

12,20-12,55ч. 

ОУ „Алеко 

Константинов“,гр.Червен бряг 

ІІ клас + ІІІ клас 

/слята паралелка/ 

Лека атлетика Ивайло Иванов вторник 

11,20-13,00ч. 

ОУ „Алеко 

Константинов“,гр.Червен бряг 

ІV клас Лека атлетика Ивайло Иванов петък 

12,20 – 13,00ч. 

ОУ „Алеко 

Константинов“,гр.Червен бряг 

V клас Футбол Ивайло Иванов петък 

13,10-13,50ч. 

ОУ „Алеко 

Константинов“,гр.Червен бряг 

VІ клас Футбол Ивайло Иванов сряда  

13,10-13,50ч. 

ОУ „Алеко 

Константинов“,гр.Червен бряг 

VІІ клас Футбол Ивайло Иванов четвъртък 

13,10-13,50ч. 

ОУ „Алеко 

Константинов“,гр.Червен бряг 

 

 

Часа на класа се провежда в ден -  понеделник. 

Учителите провеждат  и Час за консултиране на родители и ученици и работа с училищната документация извън седмичното 

разписание по график, утвърден със заповед на директора. 

Утвърден със заповед на директора е и график за провеждане на консултации по предмети за ученици изоставащи в овладяването на 

учебния материал. 

 

 

Работно време на:  

 

Директор – 7,30 –  12,30 

          13,00 – 16,00 



Счетоводител – 7,30 –  12,30 

                 13,00 – 16,00 

 

ЗАС  – 8,00 – 12,00 

             

Обслужващ персонал от 07.00 – 16,45 по график – само в понеделник 

Обслужващ персонал от 07.00 – 16,00 по график – вторник, сряда, четвъртък, петък 

 
Чл. 158. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

(2) Учебният ден за учениците от първи  клас започва 8,00 и приключва не по-късно от 12,10 часа. 

(3) Учебният ден за учениците от втори до седми клас започва  не по-рано от 08,00 часа и приключва не по-късно от 13,50 часа. 

(4) Началото и краят на учебния ден за Основно училище „Ал. Константинов“ се определя със заповед на директора № РД -14-528 от 

14.09.2022г. 

(5) Организацията на учебния ден е целодневна и се осъществява при условията и по реда на Наредбата за организация на дейностите в 

училищното образование и Заповед на директора на ОУ“ Алеко Константинов“, гр.Червен бряг. 

Чл. 159.  (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 

1. Тридесет и пет минути - във I клас; 

2. Четиридесет минути - в IІ и III (слята паралелка)-IV клас; 

3. Четиридесет минути – V-VII клас. 

(2) Продължителността на учебния час е тридесет и пет минути за ученици със специални образователни потребности, които се 

обучават интегрирано по индивидуален учебен план. 

(3) Когато повече от 30 % от учениците от I до VII клас са включени в целодневна организация на учебния ден и/или при 

организиране на обучението на две смени, продължителността на учебния час по ал. 1, т. 3  може да е 40 минути. 

  

Чл. 160. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл. 31, ал. 1 може да бъде 

намалена до 20 минути от директора на училището със заповед. 

             (2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на самоподготовката, дейностите по интереси и 

отдих и спорт при целодневна организация на учебния ден. 

 (3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края 

на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на родителите.  



 Чл. 161. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. 

(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 

30 минути. 

(3) Директорът на училището осигурява за учениците поне една почивка не по-малка от 20 минути. 

Почивките са определени със Заповед № РД-14 -509 от 14.09.2022г. са както следва: 

В първа смяна: 

Между 1 и 2 час – 10 минути; 

Между втори и трети час – 10 минути; 

Между трети и четвърти час – 20 минути; 

Между четвърти и пети час – 10 минути; 

Между пети шести час – 10 минути. 

(4) Продължителността на почивките, в размер на по-малко от 5 мин. се определя  по решение на педагогическия съвет и със съгласието на 

съвета на настоятелите. 

Чл. 162. Продължителността на часовете и почивките в училищата се регламентират в правилника за дейността им, разработен по чл. 

28, ал.1, т. 2 от ЗПУО. 

Чл.163. (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен 

ден от учебната седмица в седмично разписание. 

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със 

заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок. 

(2) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часа на класа. 

(3) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на задължителните учебни часове съобразно 

организацията на учебния ден, паралелките или групите и спортната база в училището. 

Чл. 164. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното 

разписание разпределение на учебните часове при: 

1. Разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на 

регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания; 

2. Разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители; 

3. Необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, 

които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи. 

 

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание 

разпределение на учебните часове в учебния ден. 


