
  

 

 

Утвърждавам: 

Светла Георгиева , 

Директор  на ОУ „Иван Вазов”, 

Харманли  

Заповед: № Б-445/05.09.2022г. 

 

Отваряне сградата на училището – 6,30 ч. – помощен персонал 

Осъществяване на пропускателен режим – от 7,30 ч. – портиер 

Пристигане на дежурните учители – 7,30 ч. 

Посрещане на учениците – 7,45 ч. – всички учители 

Начало на учебния ден – 8,00 ч. 

Дневно разписание на учебните часове: 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

НАЧАЛЕН  ЕТАП 

             1  клас 

утринна среща 1 кл. 7.45 ч.- 8.05 ч. 

1 час  8.10 ч.– 8.45 ч. 

2 час  8.55 ч- – 9.30 ч. 

голямо междучасие 9.30 ч. – 9.50 ч. 

3 час 9.50 ч.- 10.25 ч. 

4 час 10.35 ч.- 11.10 ч.  

5 час 11. 20 ч.- 11.55 ч. 

 

             2  клас 

утринна среща 1 кл. 7.45 ч.- 8.05 ч. 

1 час  8.10 ч.– 8.45 ч. 

2 час  8.55 ч- – 9.30 ч. 

голямо междучасие 9.30 ч. – 9.50 ч. 



3 час 9.50 ч.- 10.25 ч. 

4 час 10.35 ч.- 11.10 ч.  

5 час 11. 20 ч.- 11.55 ч. 

6 час 12.05 ч.- 12.40 ч. 

 

          3 клас      

1 час 8.00 ч.- 8.40 ч. 

2 час 8.50 ч.- 9.30 ч. 

3 час 9.40 ч.- 10.20 ч. 

голямо междучасие 10.20 ч.- 10.40 ч. 

            4 час 10.40 ч.- 11.20 ч. 

            5 час 11.30 ч.- 12.10 ч. 

6 час 12.20 ч.- 13.00 ч. 

 

         4 клас 

1 час 8.00 ч.- 8.40 ч. 

2 час 8.50 ч.- 9.30 ч. 

3 час 9.40 ч.- 10.20 ч. 

голямо междучасие 10.20 ч.- 10.40 ч. 

            4 час 10.40 ч.- 11.20 ч. 

            5 час 11.30 ч.- 12.10 ч. 

6 час 12.20 ч.- 13.00 ч. 

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

1 час 8.00 ч.- 8.40 ч. 

2 час 8.50 ч.- 9.30 ч. 

3 час 9.40 ч.- 10.20 ч. 

голямо междучасие 10.20 ч.- 10.40 ч. 

            4 час 10.40 ч.- 11.20 ч. 

            5 час 11.30 ч.- 12.10 ч. 

6 час 12.20 ч.- 13.00 ч. 

     7 час 13.10 ч.-13.50 ч.  

 

Разпределение на часовете на групите на ЦОУД:  



 

I и II  клас – продължителност на занятията – 35 минути 

І. Организиран отдих и физическа активност:  

  12.00. – 12.35 ч. 

Междучасие – 10 мин. 

ІI. Занимания по интереси: 

  12.45 – 13.20 

Междучасие – 10 мин. 

ІІІ. Самоподготовка:  

І. час – 13. 30 – 14.05 

Междучасие – 20 мин. 

IІ.  час 14.25 – 15.00 

Междучасие – 10 мин. 

V. Организиран отдих и физическа активност:  

   15.10 – 15.45 

Междучасие– 10 мин.  

VІ.Занимания по интереси: 

ІI час 15.55– 16.30 ч. 

Изпращане: 

16.30ч. – 17.30 ч. 

 

 ІІІ и ІV клас – продължителност на занятията –  

40 мин.                                                                                         

ООФА:                                                                                               

І час 13.00– 13.40 ч.                                                                        

Занимания по интереси:                                                                      

13.40 – 14.20                                                                                       

Междучасие – 10 мин.                                                                      

       Самоподготовка:                                                                        

І час – 14.30 – 15.10                                                                       

Междучасие – 10 мин. 

       ІI час –15.20 – 16.00                                                                          

Междучасие – 10 мин.                                                                                                                            

ООФА:                                                                                                

II час 16.10 – 16.50                                                                           

Междучасие – 10 мин.                                                               

  ЗИ:                                                                                                         

ІI час 16.50 – 17.30ч.                                                                         

 Изпращане на учениците                               

 

V-VII клас – продължителност на занятията 40 мин.  

 

понеделник след /7 час/ 

Организиран отдих и физическа активност:  

І час 13.50– 14.30 ч. 

Междучасие – 5 мин. 

       ІIчас – 14.35 – 15.15      

Междучасие – 10 мин. 

Самоподготовка 

    I час – 15.25 – 16.05 

Междучасие – 20 мин. 



    II час 16.25– 17.05 

Междучасие 5 мин  

Занимания по интереси: 

I час 17.10 – 17.50 

Междучасие – 5 мин. 

II час  17.55-18.35 

 

 

вторник- петък /след 6 час/ 

 

Организиран отдих и физическа активност:  

І час 13.00 – 13.40 ч. 

І Iчас – 13.45 – 14.25       

Междучасие – 5 мин. 

       Самоподготовка:  

      I час – 14.30 – 15.10 

Междучасие – 20 мин. 

II час 15.40 – 16.20 

Междучасие 5 мин  

Занимания по интереси: 

I час 16.25 – 17.05 

Междучасие – 5 мин. 

II час  17.10-17.50 

 

 

 

 

Часове за занимания по интереси, допълнителни обучения – до 18.00 ч. 

Затваряне на училищната сграда – 18.45 ч.  

За педагогическите специалисти със задължителна норма преподавателска работа 

(ЗНПР) началото на работния ден започва 15 минути преди началото на учебния ден 

съгласно седмичното разписание и приключва с изпълнението на задачите за деня, в 

рамките на установеното работно време. 

През времето, когато не изпълняват ЗНПР и по време на присъствени, но неучебни дни 

педагогическите специалисти осъществяват трудовата си дейност с работно време от 

8.00 ч. до 14.00 ч. 

Работното време на педагогическите специалисти включва изпълнение на ЗНПР, както 

и: 

 участие в институционални форми на квалификация и педагогически съвети; 

 организиране и провеждане на изпити на ученици, на родителски срещи, на 

дейности за подкрепа за личностното развитие на учениците, на консултации с 

ученици и срещи с родители; 



 дежурство в рамките на учебния ден (по график, утвърден от директора за всеки 

учебен срок); 

 дежурство като квестор по време на изпити за промяна на оценката, НВО; 

 заместване на отсъстващ учител по същия учебен предмет, заместване на 

отсъстващ учител в същото направление; 

 възложени от училищното ръководство задачи, свързани с дейността на 

училището; 

 работа със задължителната училищна и учебна документация; 

 изпълнение на други законни разпореждания на директора във връзка със 

задълженията по длъжностна характеристика.  

 След приключване на нормата преподавателска работа за деня, ако не е ангажиран по 

предходните задачи, учителят може да използва времето за самоподготовка и извън 

училището. 
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