
              Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” –с.Асеново, общ.Стражица 
                                        ул.“Седма“ № 14, тел:0879008137, e-mail: ou.asenovo@abv.bg 

 

                                                                                                                                                           УТВЪРЖДАВАМ         

                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР:                         
                                                                                                                                              Ваня  Наумова 

                Заповед № 383 / 01.09.2020г. 
 

                Организация на учебния ден в ОУ “Св. св. Кирил и 
Методий“ с.Асеново, общ. Стражица за учебната 2020 / 2021 г. 
 

А/ Организация на учебния ден:  

Обучението в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Асеново се провежда в една смяна – сутрин. Формата 
на обучение е дневна. През учебната 2020 / 2021 г. няма ученици, които се обучават в 
самостоятелна форма на обучение. Всички класове са маломерни. Слети паралелки са І кл. и ІІІ 
кл., ІІ кл. и ІV кл., V кл. и VІ кл. Самостоятелна и маломерна е VІІ клас. Целодневната 

организация на учебния ден се провежда с обучение на групи за целодневно обучение включващи 
ученици от І, ІІ и ІІІ , ІV клас –  две сборни група;. Задължителните учебни предмети са 
предиобед, часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа 
активност – следобед. 

 

Допълнителният час за организиране на спортни дейности на открито е включен ще се провежда 

ежеседмично, както следва: 
 

     За       І-ви клас –       четвъртък  от 16.00 ч. 
     За      ІІ-ри клас –       четвъртък от 16.00 ч. 
     За     ІІІ-ти клас –       сряда          от 16.40 ч. 
     За    ІV-ти клас –        сряда          от 16.10 ч. 
     За    V-ти клас –          вторник     от 18.15 ч. 
     За   VІ-ти клас –          вторник     от 18.15 ч. 
     За  VІІ-ми клас –         четвъртък  от 18.15 ч. 
 

Б/ Продължителност  на учебните часове и междучасия: 

 

    Начало на учебните занятия: 08.00 часа 

   Продължителност на учебните часове и занятия: 
 

Продължителността на учебния час в начален етап е 40 минути, на основание чл.7, ал.8 от Наредба 
№ 10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование: при слети паралелки 
с ученици от различни класове и с различна продължителност на часа се взема по-дългата 
продължителност. 
     

      - I-ІІІ клас -   40 минути 

      - II-IV клас - 40 минути 

      - V-VIIклас - 45 минути 

      - малки междучасия - 10 минути  

      - голямо междучасие - 20 минути - след първия учебен час  
 

Обяд на учениците в целодневна форма на обучение (І клас-IV клас): 
 

І клас и ІІІ клас - Понеделник от 12:30 ч. до 13:00 ч. 
              ІІІ клас - Вторник до Петък от 11:45 ч. до 12:15 ч. 
                 І клас - Вторник до  Петък от 11:00 ч. до 11:30 ч. 
 

ІІ клас и ІV клас - Понеделник от 13:00 ч. до 13:30 ч. 
                 ІІ клас - Вторник до Четвъртък от 11.20 до 11.50 ч. 
ІІ клас и ІV клас  - Петък от 12.10 ч. до 12.40 ч. 



 

В/ Графици за провеждане на учебните занятия  

НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

I-ІІІ клас 

 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ НАЧАЛО НА ЧАСА  КРАЙ НА ЧАСА МЕЖДУЧАСИЕ 

I-ви 08 ч.00 мин. 08 ч.40 мин. 20 минути 

II-ри 09 ч.00 мин. 09 ч.40 мин. 10 минути 

III-ти 09 ч.50 мин. 10 ч.30 мин. 10 минути 

IV-ти 10 ч.40 мин. 11 ч.20 мин. 10 минути 

V-ти 11 ч.30 мин. 12 ч.10 мин.   

 

II-IV клас 

 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ НАЧАЛО НА ЧАСА  КРАЙ НА ЧАСА МЕЖДУЧАСИЕ 

I-ви 08 ч.00 мин. 08 ч.40 мин. 20 минути 

II-ри 09 ч.00 мин. 09 ч.40 мин. 10 минути 

III-ти 09 ч.50 мин. 10 ч.30 мин. 10 минути 

IV-ти 10 ч.40 мин. 11 ч.20 мин. 10 минути 

V-ти 11 ч.30 мин. 12 ч.10 мин.   

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП 
 V-VII клас 

  

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 
НАЧАЛО НА 
ЧАСА  КРАЙ НА ЧАСА МЕЖДУЧАСИЕ 

I-ви 08 ч.00 мин. 08 ч.45 мин. 20 минути 

II-ри 09 ч.05 мин. 09 ч.50 мин. 10 минути 

III-ти 10 ч.00 мин. 10 ч.45 мин. 10 минути 

IV-ти 10 ч.55 мин. 11 ч.40 мин. 10 минути 

V-ти 11 ч.50 мин. 12 ч.35 мин. 10 минути 

VI-ти 12 ч.45 мин. 13 ч.30 мин. 10 минути 

VІІ-ми 13 ч.40 мин. 14 ч.25 мин.  

 

Продължителността на учебния час е 35 минути за учениците от І-ІV клас на целодневно 
обучение, на основание чл.22, ал.2 от Наредба № 10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в 
училищното образование:  Когато в групите по ал.1 участват ученици от І и/или ІІ клас, 
продължителността на учебния час е 35 минути. 

 

 СБОРНА ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ  (І-ІV) ученици в І, II  клас 
 

понеделник вторник 

12:30 - 13:00 Обяд и организиран отдих и 
физическа активност 

11:45 - 12:15 Обяд и организиран отдих и 
физическа активност 

13:00 - 13:35 Организиран спорт и отдих и 
физическа активност 

12:15 - 12:40 Организиран спорт и отдих и 
физическа активност 

13:35 - 14:10 Самоподготовка 12:40 - 13:15 Самоподготовка 

14:10 - 14:20 междучасие 13:15 - 13:25 междучасие 

14:20 - 14:55 Самоподготовка 13:25 - 14:00 Самоподготовка 

14:55 - 15:30 Занимания по интереси 14:00 - 14:35 Занимания по интереси 

15:30 - 16:05 Занимания по интереси 14:35 - 15:10 Занимания по интереси 

 

сряда - петък 

11:00 - 12:10 Обяд и организиран отдих и физическа активност 



12:10 - 12:50 Организиран спорт и отдих и физическа активност 

13:00 - 13:40 Самоподготовка 

13:40 - 13:50 междучасие 

13:50 - 14:30 Самоподготовка 

14:30 - 15:10 Занимания по интереси 

15:10 - 15:50 Занимания по интереси 

 

 

  СБОРНА ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ (І-ІV) ученици в ІІІ и ІV  клас 

 

понеделник вторник - петък 

13:00 - 13:30 Обяд и организиран отдих и 
физическа активност 

12:10 - 12:40 Обяд и организиран отдих и 
физическа активност 

13:30 - 14:05 Организиран отдих и физическа 
активност 

12:40 - 13:15 Организиран отдих и физическа 
активност 

14:05 - 14:40 Самоподготовка 13:15 - 13:50 Самоподготовка 

14:40 - 14:50 междучасие 13:50 - 14:00 междучасие 

14:50 - 15:25 Самоподготовка 14:00 - 14:35 Самоподготовка 

15:25 - 16:00 Занимания по интереси 14:35 - 15:10 Занимания по интереси 

16:00 - 16:35 Занимания по интереси 15:10 - 15:45 Занимания по интереси 
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