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ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

 
 

А. Дневен режим: 

1. Учебните занятия в училището започват в 8.00 часа.  

Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути, а в III – VІІ клас - 40 

минути. 

Почивката на учениците се обявява с училищния звънец.  

Малка почивка в ЗП: I и II клас – 15 мин., III – VII клас - 10 мин.  

Голяма почивка в ЗП: I и II клас – 30 мин., III – VII клас - 25 мин. 

Организацията на учебния ден е полудневна за V – VІІ клас и целодневна за 

сформирани 

 5 групи от І до ІV клас. 

1.1. Продължителността на учебните часове за начален и прогимназиален етап на 

основна образователна степен е следната: 

 

 

 
 

2. Начало и край на учебния ден в ОУ „Христо Ботев” - Велинград през учебната 

2022/2023 година, както следва:  

 

 

 

Учебен час І – ІІ клас ІІІ клас IV – VІІ клас 

 Понеделник – Петък Понеделник – Петък Понеделник – Петък 

1 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 

2 8.50 – 9.25 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 

 Голяма почивка Голяма почивка 9.40 – 10.20 

3 9.55 – 10.30 9.55 – 10.35 Голяма почивка 

4 10.45 – 11.20 10.45 – 11.25 10.45 – 11.25 

5 11.35 – 12.10 11.35 – 12.15 11.35 – 12.15 

6 - 12.25 – 13.05 12.25 – 13.05 

7 - - 13.15 – 13.55 

Обяд, 

ООФА 
След ЗП След 5-ти час на ЗП След 6-ти час на ЗП 

ГЦОУД І и ІІ клас III и ІV клас III и  ІV клас 

1. 13.20 – 13.55 13.15 – 13.55 14.05 – 14.45 

2. 14.05 – 14.40 14.05 – 14.45 14.55 – 15.35 

3. 14.50 – 15.25 14.55 – 15.35 15.45 – 16.25 

4. 15.35 – 16.10 15.45– 16.25 16.35 – 17.15 
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За ученици 

от: 

Начало на 

учебния ден 

Край на 

учебния ден 

Особености при 

организацията на учебния 

ден 

I и II клас 8.00 часа 16.10 часа целодневно 

III клас 8.00 часа 16.25 часа целодневно 

IV клас 8.00 часа 17.15 часа целодневно 

V–VII клас 8.00 часа 13.55 часа 
Полудневно- 

без час по спорти дейности 

 

3. Самоподготовката в групите за ЦДО e два часа с продължителност на учебния час  

35 минути за I, II клас и 40 мин. за III, IV клас, като такава не се провежда в последните 

два учебни часа. Учениците имат 2 часа занимания по интереси и 2 часа организиран 

отдих и физическа активност. Въведена е целодневна организация на обучение – 

сформирани са шест групи на ЦОУД. 

4. Часовете за консултации и приемно време се провеждат извън редовното седмично 

разписание на часовете по утвърден график. 

5. Часовете за ФУЧ се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по 

утвърден график. 

6. Часовете на извънучилищните учреждения – ЦПЛР с ученици от училището да се 

провеждат след 15.30 ч. за учениците от начален етап и след 16.00 ч. за учениците от 

прогимназиален етап, като се съобразят с утвърдените вече графици за консултации и с учебния 

час по спортни дейности. 

 

Б. Седмичен режим: 

1. Учебните занятия в училище се провеждат от понеделник до петък включително, като 

след приключване на редовните учебни занятия се провеждат организационни и 

методически дейности, както и дейности за обща подкрепа за личностно развитие. 

2. Родителски срещи и консултиране на родители и ученици  и водене на училищната 

документация се провеждат по определен график. 

 

В. Мерки за намаляване рисковете от предаване на Covid 19   

Определени са отделни класни стаи за всяка паралелка, при което учителите се местят, а 

учениците – не. Извън определените класни стаи се провеждат часове по 

Информационни технологии, Компютърно моделиране, Информационни технологии 

ИУЧ Немски и Руски език. 

 

Дневният и седмичен режим на училището е приет с решение на ПС №14  от 

13.09.2022г., в сила е от 15.09.2022 г. и е утвърден със заповед № 97/13.09.2022 г. на 

Директора на училището. 

 

Марияна Байлова 

Директор на ОУ „Христо Ботев”- Велинград 
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