Основно училище „Васил Левски”
с. Церово, ул. „Иван Асен II” №12, тел. 0893639701, e-mail:
ou_tserovo@abv.bg
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•
•
•
•
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Училищно обучение
Обучението в училище се осъществява в дневна форма, с едносменен режим,.
Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 17.30 ч..
Учебните занятия започват в 8.00 ч. и приключват съгласно седмичното
разписание.
Продължителността на учебните часове е:
−
І и ІІ клас - 35 минути;
−
ІІІ – VІІ клас - 40 минути.
След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките между
учебните часове са не по-малко от 5 и не повече от 30 минути

График на учебните занятия за учениците от I и II клас на начален
етап на основната образователна степен:
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

НАЧАЛО

КРАЙ

МЕЖДУЧАСИЕ

НА ЧАСА
8 ч.00 мин.

НА ЧАСА

I-ви

8 ч.35 мин.

15 минути

II-ри

8 ч.50 мин.

9 ч.25 мин.

25 минути

III-ти

9 ч.50 мин.

10 ч.25 мин.

15 минути

IV-ти

10 ч.40 мин.

11 ч.15 мин.

15 минути

V-ти

11 ч.30 мин.

12 ч.05 мин.

График на учебните занятия за учениците от III до VII клас:
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

НАЧАЛО

КРАЙ

МЕЖДУЧАСИЕ

НА ЧАСА

НА ЧАСА

I-ви

8 ч.00 мин.

8 ч.40 мин.

10 минути

II-ри

8 ч.50 мин.

9 ч.30 мин.

10 минути

III-ти

9 ч.50 мин.

10 ч.30 мин.

20 минути

IV-ти

10 ч.40 мин.

11 ч.20 мин.

10 минути

V-ти

11 ч.30 мин.

12 ч.00 мин.

10 минути

VI-ти

12 ч.20 мин.

13 ч.00 мин.

10 минути

VII-ми

13 ч.10 мин.

13 ч.50 мин.

График на групите за целодневна организация на учебния ден
За учениците от първи до седми клас се прилага целодневна организация на учебния
ден като учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок
до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и
занимания по интереси се повеждат след обяд. Организирани са 2 групи:
−
−

1-4 клас
5-7 клас.

Седмично разписание /график / на часовете в ЦДО:
ГРУПА ЦОУД в НАЧАЛЕН ЕТАП
/I, II, III, IV клас/:
12,00 – 12,35 ч.
12,35 – 13,10 ч.
13,10 – 13,45 ч.
10 минути
13,55 – 14,30 ч.
14,30 – 15,05 ч.
10 минути
15,15 – 15,50 ч.

Обяд ,организиран отдих и спорт
Организиран отдих и спорт
Самоподготовка
Междучасие
Самоподготовка
Занимания по интереси
Междучасие
Занимания по интереси

ГРУПА ЦОУД в ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
V - VII клас:
13,00 – 13,40 ч.
13,40 – 14,20 ч.
14,20 – 15,00 ч.
10 минути
15,10 – 15,50 ч.
15,50 – 16,30 ч.
16,30 – 17,10 ч.

Обяд ,организиран отдих и спорт
Организиран отдих и спорт
Самоподготовка
Междучасие
Самоподготовка
Занимания по интереси
Занимания по интереси

Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания
по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е в
съответствие с продължителността на учебните часове в съответния клас
Провеждане на ФУЧ
Учебните занятия в групите за ФУЧ се провеждат най-малко 30 минути след
приключване на задължителните учебни часове по утвърден график
Провеждане на часовете по спортни дейности

Учебните занятия по спортни дейности се провеждат по утвърден график
Продължителността на обучението е един учебен час седмично

С настоящият дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив на
заседание на ПС с Протокол № 7/ 07.09.2021 г.

ВАНЯ ОГНЯНОВА
Директор на ОУ „Васил Левски”

