
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ” С. СЛАВЕЙКОВО, ОБЩ. ПРОВАДИЯ 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор:_________________ 

                      /Валя Иванова/ 

                                                                      (съгласно заповед № РД 07 – 179/ 08.09.2020г.) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

 НА ОУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА 

 

 

Две паралелки се обучават на една смяна /преди обяд/ в училището, както следва: І-ІI 

клас и ІІI-ІV клас. Броят на паралелките с целодневна форма на обучение – вариант 1 е 

2: V-VI клас и VІІ клас.Учениците от V-VІІ клас образуват една сборна група за 

целодневно обучение. Учебните занятия се провеждат в 5-дневна работна седмица и 

започват в 8,30 часа. 

 

 

Продължителност на учебните часове, както следва: 

 

І - II клас /35 минутни часове/ - по чл.16, ал. 2 от Наредба №10/ 2016г. на МОН 

 

1. 8,30 – 9,05 часа /20 минути междучасие/ 

2. 9,25 – 10,00 часа /10 минути междучасие/ 

3. 10,10 – 10,45 часа /10 минути междучасие/ 

4. 10,55- 11,30 часа /10 минути междучасие/ 

5. 11,40- 12,15 часа  

 

ІІI – ІV клас /40 минутни часове/ - по чл.16, ал. 2 от Наредба №10/ 2016г. на МОН 

 

1. 8,30 – 9,10 часа /20 минути междучасие/ 

2. 9,30 – 10,10 часа /10 минути междучасие/ 

3. 10,20 – 11,00 часа /10 минути междучасие/ 

4. 11,10 – 11,50 часа /10 минути междучасие/ 

5. 12,00 – 12,40 часа  

 

V – VІ клас /45 минутни часове/ - по чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №10/ 2016г. на МОН 

 

1. 8,30 – 9,15 часа /20 минути междучасие/ 

2. 9,35 – 10,20 часа /10 минути междучасие/ 

3. 10,30 – 11,15 часа /10 минути междучасие/ 

4. 11,25 – 12,10 часа /10 минути междучасие/ 

5. 12,20 – 13,05 часа /10 минути междучасие/ 

6. 13,15 – 14,00 часа 

 

 

 



VII клас /45 минутни часове/ - по чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №10/ 2016г. на МОН 

 

7. 8,30 – 9,15 часа /20 минути междучасие/ 

8. 9,35 – 10,20 часа /10 минути междучасие/ 

9. 10,30 – 11,15 часа /10 минути междучасие/ 

10. 11,25 – 12,10 часа /10 минути междучасие/ 

11. 12,20 – 13,05 часа /10 минути междучасие/ 

12. 13,15 – 14,00 часа 

 

ЦДО: V – VІІ клас /следобяд/:  

 

      1.14.00 - 14.40 ч. – Орг. отдих  и физ.активност           

      2.14.45 - 15.25 ч. – Самоподготовка 

      3.15.30 - 16.10 ч. –  Самоподготовка 

      4.16.15- 16.55 ч. –  Занимания по интереси 

      5.17.00- 17.40 ч. –  Занимания по интереси 

      6.17.45- 18.25 ч. –  Орг. отдих и физ.активност 

 


