
 Средно училище „Христо Ботев“,  
2131, с. Горна Малина, ул.”Двадесет и шеста” № 16,  
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ЗАПОВЕД 
№ 1008 /10.09.2018 г.  

 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и  в изпълнение на чл.19, ал.1 от Наредба № 12 /01.09.2016 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти,  във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10 /01.09. 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование  

 

ОПРЕДЕЛЯМ : 
 

      Организация  на учебния  ден в СУ „Христо Ботев“ през  учебната 2018/ 2019 

година, както следва:  

1.Целодневна организация на учебния ден  за учениците от I-VI клас. 

2.Полудневна организация на учебния ден за учениците VIII- XII клас. 

3.Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни. 

4. Начало и край на учебния ден: 

 

Начало на учебния ден Край на учебния ден при 

полудневна организация 

на учебния ден 

Край на учебния ден при 

целодневна организация 

на учебния ден 

08,00 часа 14.00 часа 17.10 часа 

 

5. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 

  35 / тридесет и пет минути/ – в I и II клас 

  40 /четиредесет минути/  -в III – XII клас 

 

6. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките между 

учебните часове са с продължителност не по-малко от 10/десет/ минути и не повече от 

30 / тридесет минути: 

I- II клас 

 

ЧАС НАЧАЛО КРАЙ ПОЧИВКА 

1 8.00 8.35 15минути 

2 8.50 9.25 15 минути 

3 9.40 10.15 25 минути 

4 10.40 11.15 15 минути 
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5 11.30 12.05  

 

 

 

III- XII клас 

 

ЧАС НАЧАЛО КРАЙ ПОЧИВКА 

1 8.00 8.40 10 минути 

2 8.50 9.30 10 минути 

3 9.40 10.20 20 минути 

4 10.40 11.20 10 минути 

5 11.30 12.10 10 минути 

6 12.20 13.00 10 минути 

7 13.10 13.50  

 

 

 

7. За учениците  I – VII 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, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси се провеждат след обяд, както следва: 

  I – II клас 

 

1. 12.10 -12.45     -   обяд, организиран отдих и физическа активност 

2. 12.45 – 12.55     - междучасие 

3. 12.55 – 13.30     - самоподготовка 

4. 13.30 – 13.40    -  междучасие  

5. 13.40 – 14.15      -организиран отдих и физическа активност 

6. 14.15 – 14.25    - междучасие 

7. 14.25 – 15.00   - самоподготовка 

8. 15.00 – 15.10     -междучасие  

9. 15.10 – 15.45   -  дейности по интереси  

10. 15.45- 16.20    -  дейности по интереси 

 

III – IV клас 

1. 12.10 -12.50  -  обяд, организиран отдих и физическа активност 

2. 12.50 – 13.30 - самоподготовка  

3. 13.30 – 13.40 - междучасие 

4. 13.40 – 14.20 -  обяд, организиран отдих и физическа активност 

5. 14.20 – 15.00 -   самоподготовка  

6. 15.00 – 15.20 - междучасие 

7. 15.20 – 16.00  -  дейности по интереси  

8. 16.00 - 16.40 -  дейности по интереси 

 

 



 

V – VI клас 

1. 13.00 -13.40  -  обяд, организиран отдих и физическа активност 

2. 13.40 – 14.20 -  самоподготовка  

3. 14.20 – 15.00 -  самоподготовка  

4. 15.00 -15.10 - междучасие 

5. 15.10 – 15.50   дейности по интереси  

6. 15.50 – 16.30  -  дейности по интереси 

7.  16.30 - 17.10  - организиран отдих и физическа активност 

 

*Почивките и  подреждането на часовете на целодневната организация на V- VII 

клас са съобразени с тръгването на  автобусите от средищното училище след 

обяд в 16.40 часа /поради голямата отдалеченост на населените места и 

съобразно  изискването учениците да пътуват в светлата част на деня/. 

 

8.Провеждане на часовете по СИП/ФУЧ 

Учебните занятия в групите за СИП/ФУЧ се провеждат най-малко 30 минути след 

приключване на задължителните учебни часове по утвърден график. 

 

9.Провеждане на часовете по ДЧ по ФВС/ спортни дейности 

Учебните занятия  в ДЧ по ФВС/ спортни дейности се провеждат по утвърден график 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите  в училището и на 

учениците за сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Томислава Кременска – 

Йовкова – заместник –директор. 

 

 

 

 

Директор: 

           /Нако Наков/ 
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