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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86 

                   тел: 032/ 331 - 386, e-mail: school@ekzarhantim1.com 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, ГРАД ПЛОВДИВ – 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 479/05 август 2019 г. НА 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях. Учебният ден за 

учениците от първи до седми клас вкл. започва не по-рано от 8,00 часа и приключва не 

по-късно от 19,30 часа.  

Начало на учебния ден: 8,00 часа за всички ученици от І до VІІ клас вкл. 

Край на учебния ден: 19,30 часа за всички ученици от І до VІІ клас вкл. (с 

включени учебни часове от раздел А, Б и В от училищния учебен план, часа на класа, 

часа за организиране и провеждане на спортни дейности, целодневна организация на 

учебния ден, форми за работа с ученици и др.) 

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 

включен в седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове. 

Продължителността на обучението е един учебен час седмично за паралелките в 

класовете от I до VII вкл., с изключение на паралелките V а и V б клас, където 

продължителността на обучението е в блок от два учебни часа през седмица. 

Всяка учебна седмица включва и по един час на класа включен в седмичното 

разписание извън броя на задължителните учебни часове. 

Продължителност на учебния час за всички видове подготовка, вкл. часа на класа, 

часа за организиране и провеждане на спортни дейности, както и дейностите по 

самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси при 

целодневната организация на учебния ден 

1. тридесет и пет минути - в I и II клас;  

2. четиридесет минути - в III - VII клас;  

Часовете от допълнителната подготовка се провеждат след провеждане на 

часовете от общообразователната и разширената подготовка, по график утвърден от 

директора на училището. 

График на часовете в начален етап (І - ІV клас) 

 І - ІІ клас       

Час понеделник - петък 

1 8:00 – 8:35 

2 8:50 – 9:25 

3 9:50 - 10:25 

4 10:40 – 11:15 

5 11:30 – 12:05 



 

ІІІ - ІV клас 

 

 

 

 

 

 

Почивките между учебните часове са: 

 за І – ІІ клас – 15 минути, с изключение на почивката между втори и трети учебен 

час, която е с продължителност 25 минути; 

 за ІІІ – ІV клас – 10 минути, с изключение на почивката между втори и трети 

учебен час, която е с продължителност 20 минути; 
 

Продължителността на учебния час за I а клас е различна в зависимост от иновативните 

елементи, а именно: ежедневно има по два последователни учебни часа с увеличена 

продължителност от 5 мин. без почивка между тях по един и същ учебен предмет. 

 

Организация на обучението в групите за целодневна организация на учебния ден – 

І, ІІ, III, IV клас 

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден за учениците от І 

до ІV клас вкл. При целодневната организация на учебния задължителните учебни часове 

се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд. 

Дейностите се провеждат с еднаква продължителност със задължителните учебни 

часове за съответния клас в съответствие с чл. 22, ал. 1 от Наредба № 10 за организация 

на дейностите в училищното образование и  се разпределят дневно както следва: 

Самоподготовка: 2 часа Организиран отдих и физическа активност: 2 часа Занимания по 

интереси: 2 часа  

График на заниманията на групите за целодневна организация на учебния ден 

Във времето от 11:15 – 14:10 часа  - Обедно хранене и Организиран отдих и физическа 

активност – 1 час (в зависимост от броя на часовете за деня по седмично разписание) 

Във времето от 13:20 - 18:10 часа – Самоподготовка – 2 часа, Занимания по интереси – 2 

часа, Организиран отдих и физическа активност – 1 час (в зависимост от броя на часовете 

за деня по седмично разписание) 

График на часовете в прогимназиален етап (V - VІІ клас) 

V-VІІ клас 

Час понеделник - петък 

1 8:00 – 8:40 

2 8:50 – 9:30 

3  9:50 - 10:30 

4 10:40 – 11:20 

5 11:30 – 12:10 

6 12:20 – 13:00 

Час понеделник - петък 

1 8:00 – 8:40 

2 8:50 – 9:30 

3  9:50  -10:30 

4 10:40 – 11:20 

5 11:30 – 12:10 

6 12:20 – 13:00 



 

 

 

 

 

 

Учениците от V клас имат целодневна организация на учебния ден. 

Учениците от VІ до VІІ клас вкл. се обучават на една смяна – само сутрин.  

Продължителността на учебните часове е: V – VІІ клас – 40 минути.  

Почивките между учебните часове са 10 минути, с изключение на почивката между 

втори и трети учебен час, която е с продължителност 20 минути. 

 

Продължителността на учебния час за V а и V б клас е различна в зависимост от 

иновативните елементи, а именно: два пъти седмично има два последователни учебни 

часа с увеличена продължителност от 5 мин. без почивка между тях за подготовката по 

учебен предмет ГАИТ в избираемите учебни часове. 

 

Организация на обучението в групата за целодневна организация на учебния ден – 

V клас 

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден за учениците от V 

клас. При целодневната организация на учебния задължителните учебни часове се 

провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд. 

Дейностите се провеждат с еднаква продължителност със задължителните учебни 

часове за съответния клас в съответствие с чл. 22, ал. 1 от Наредба № 10 за организация 

на дейностите в училищното образование и  се разпределят дневно както следва: 

Самоподготовка: 3 часа, Организиран отдих и физическа активност: 1 час, Занимания по 

интереси: 2 часа  

График на заниманията на  групите за целодневна организация на учебния ден 

от 13:20 – 14:50 часа -  - Обедно хранене и Организиран отдих и физическа активност – 

1 час (в зависимост от броя на часовете за деня по седмично разписание) 

от 14:10 - 18:50 часа – Самоподготовка – 3 часа, Занимания по интереси – 2 часа (в 

зависимост от броя на часовете за деня по седмично разписание) 

 

 

7 13:10 – 13:50 


